
BELANGRIJK
WAARSCHUWING/LET OP/OPMERKING
Lees dit werkplaatshandboek zorgvuldig door en volg de aanwijzingen nauwkeurig op. De woorden 

,  en OPMERKING worden gebruikt om bepaalde zaken te benadrukken. De
tekst die erop volgt, moet met bijzondere zong worden gelezen.

Een cirkel met een schuine streep erdoor of een kruis in afbeeldingen in dit handboek betekenen “Doe dit niet”
of “Laat dit niet gebeuren”.

WAARSCHUWING! LET OP!

Veronachtzaming van deze informatie kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING!

Veronachtzaming van deze informatie kan beschadlging van het voertuig tot gevolg hebben.
LET OP!

OPMERKING:
Deze informatie dient om de werkzaamheden te vereenvoudigen of aanwijzingen te verduidelijken.

Dit werkplaatshandboek is uitsluitend bestemd voor officiële Suzuki-dealers en geschoolde monteurs.
Onervaren monteurs of monteurs die niet over de juiste gereedschappen en apparatuur beschikken,
kunnen de in dit werkplaatshandboek beschreven onderhoudsprocedures niet naar behoren uitvoeren.
Als gevolg hiervan kan de monteur letsel oplopen of kan het voertuig onveillg worden voor de bestuurder
en de passagiers.

WAARSCHUWING!

Voor voertuigen uitgerust met een SRS-airbagsysteem:
• Onderhound aan of rondom de onderdelen of bedrading van het airbagsysteem mag uitsluitend

door een officiële SUZUKI-dealer worden uitgevoerd. Zie “Plaats van de onderdelen en bedrading
van het airbagsysteem” onder  “Algemene Beschrijving” in het hoofdstuk airbagsysteem om na te
gaan of u reparatieof onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan of rondom onderdelen of bedrading van
het airbagsysteem.Neem alle WAARSCHUWINGEN en “Voorzorgsmaatregelen” onder “Onderhound”
in het hoofdstuk airbagsysteem in acht, alvorens te beginnen met reparatie- of onderhoundswerkzaam-
heden aan of rondom onderdelen of bedrading van het airbagsysteem. Indien de WAARSCHUWINGEN
niet worden opgevolgd, zou de airbag onvoorzien in werking kunnen treden of het systeem defect kun-
nen raken. Beide omstandighenden kunnen tot ernstig letsel leiden.

• Indien het airbagsysteem en een ander systeem van het voertuig moeten worden gerepareerd, bev-
eelt Suzuki aan om eerst het airbagsysteem te repareren, om te voorkomen dat het airbagsysteem
onvoorzien geactiveerd wordt.

• Breng geen wijzigingen aan het stuurwiel, dashboard of andere onderdelen van het airbagsysteem
aan (of onderdelen of bedrading die zich in de buurt bevinden). Deze wijzigingen zouden de werking
van het airbagsysteem kunnen beÏnvloeden, met eventueel letsel als gevolg.

• Als het voertuig aan temperaturen boven 93°C blootgesteld gaat worden (bijvoorbeeld bij spuit-
werk-zaamheden), moeten de onderdelen van het airbagsysteem vooraf worden uitgebouwd om
beschadiging of het onvoorzien in werking treden van de airbag te voorkomen.

WAARSCHUWING!
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GEBRUIK VAN ORIGINELE SUZUKI-ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

SUZUKI beveelt ten zeerste het gebruik van originele SUZUKI-onderdelen* en accessoires aan. Originele
SUZUKI-onderdelen en accessoires beantwoorden aan de strengste kwaliteits- en prestatienormen, en passen
precies bij het voertuig.

Er zijn veel niet-originele reserve-onderdelen en accessoires voor SUZUKI-voertuigen op de markt. Het gebruik
van dergelijke onderdelen en accessoires kan de prestaties van het voertuig nadelig beïnvloeden en de levens-
duur zelfs verkorten.
Bijgevolg vervalt de garantie wanneer niet-originele SUZUKI-onderdelen en accessoires worden gebruikt.

Niet-originele SUZUKI-onderdelen en accessoires
Sommige onderdelen en accessoires kunnen door bepaalde overheidsinstanties in uw land zijn goedgekeurd.
Sommige onderdelen en accessoires worden verkocht als door SUZUKI goedgekeurde reserve-onderdelen en
accessoires. Sommige originele SUZUKI-onderdelen en accessoires worden verkocht als ruilonderdelen en
-accessoires. Dit zijn niet-originele SUZUKI-onderdelen en accessoires en bij gebruik ervan vervalt de garantie.

Hergebruik van originele SUZUKI-onderdelen en accessoires
Herverkoop of hergebruik van de volgende onderdelen kan veiligheidsrisico's inhouden en is bijgevolg uitdruk-
kelijk verboden:

1) Airbagonderdelen en alle andere pyrotechnische onderdelen, met inbegrip van hun componenten (b.v. kus-
sen, regelapparatuur en sensors)

2) Veiligheidsgordelsystemen, met inbegrip van hun componenten (b.v. gordels, gespen en oprolmechanis-
men).

Airbags en veiligheidsgordelspanners bevatten explosieve stoffen. Deze onderdelen dienen te worden verwij-
derd en afgevoerd door een SUZUKI-dealer of een erkend sloopbedrijf om ongewenste explosies te vermijden.

*Onderdelen die met toestemming van SUZUKI zijn gereviseerd, mogen als originele SUZUKI-onderdelen wor-
den gebruikt in Europa.
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00-1 Voorzorgsmaatregelen: 

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor voertuigen 
uitgerust met een SRS-airbagsysteem

U4RS0B0000001

WAARSCHUWING!

 

• De onderdelen waaruit het airbagsysteem 
opgebouwd is, worden in de afbeelding 
getoond. Volg de procedures in het 
hoofdstuk over het airbagsysteem 
nauwkeurig op wanneer er aan deze 
onderdelen werkzaamheden (uitbouwen, 
inbouwen en controleren) worden verricht. 
Als dit verzuimd wordt, zou de airbag 
onvoorzien geactiveerd kunnen worden 
met lichamelijk letsel of beschadiging van 
onderdelen als gevolg, of het 
airbagsysteem zou buiten werking kunnen 
raken woordoor de airbag niet geactiveerd 
wordt wanneer dit nodig is.

• Indien het airbagsysteem en een ander 
systeem van het voertuig moeten worden 
gerepareerd, beveelt SUZUKI aan om eerst 
het airbagsysteem te repareren, om te 
voorkomen dat het airbagsysteem 
onvoorzien geactiveerd wordt.

• Breng geen wijzigingen aan het stuurwiel, 
dashboard of andere onderdelen van het 
airbagsysteem aan. Deze wijzigingen 
zouden de werking van het airbagsysteem 
kunnen beïnvloeden, met eventueel letsel 
als gevolg.

• Als het voertuig aan temperaturen boven 
93 °C  (200 °F) blootgesteld gaat worden 
(bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), 
moeten de onderdelen van het 
airbagsysteem vooraf worden uitgebouwd 
om beschadiging of het onvoorzien in 
werking treden van de airbag te 
voorkomen.

 

Diagnose

• Volg bij het opsporen en opheffen van storingen in het 
airbagsysteem de diagnoseprocedures in het 
hoofdstuk over het airbagsysteem. Als deze 
procedures niet worden gevolgd, kan dit leiden tot een 
langere diagnosetijd, een verkeerde diagnose of het 
vervangen van de verkeerde onderdelen.

• Gebruik uitsluitend de elektrische testapparatuur die 
is aangegeven.

1. Airbag-bedradingsbundel (in 
vloer-, hoofd- en 
instrumentenpaneelbedradingsbu
ndel)

6. Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module

2. Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module

7. Zijdelingse airbag 
(opblaaseenheid)-module 
(indien uitgerust)

3. SDM 8. Gordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module 
(indien uitgerust)

4. Veiligheidsgordelvoorspanner 9. Voorste sensor
5. Contactspoel 10. Zijdelingse sensor (indien 

uitgerust)
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Voorzorgsmaatregelen: 00-2

WAARSCHUWING!

 

Probeer nooit de weerstand van de airbag 
(opblaaseenheid)-modules (bestuurders-, 
passagiers-, zijdelingse en gordijnairbag) en 
de veiligheidsgordelspanners (bestuurder en 
passagier) te meten. Dit is bijzonder 
gevaarlijk, aangezien de elektrische stroom 
van de testapparatuur zou kunnen leiden tot 
het onvoorzien in werking treden van de 
airbag of activeren van de gordelspanner.

 

Onderhoud en behandeling

WAARSCHUWING!

 

Veel onderhoudsprocedures vereisen het 
loskoppelen van de "A/BAG"-zekering en van 
alle airbag (opblaaseenheid)-modules van 
het activeringscircuit om het onvoorzien in 
werking treden van de airbags te voorkomen.
Bestuurders-, passagiers-, zijdelingse en 
gordijnairbag (opblaaseenheid)-modules

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module moet een plaats gekozen worden 
waar de omgevingstemperatuur beneden 
65 °C (150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en verwijderd van 
elektrische stoorsignalen.

• Draag een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module altijd met de airbagopening van u 
weg gericht. Mocht de airbag onvoorzien in 
werking treden, dan is de kans op letsel in 
dat geval zo gering mogelijk. Draag de 
airbag (opblaaseenheid)-module nooit aan 
de draden of aan de stekker aan de 
onderzijde van de module. Als een intacte 
airbag (opblaaseenheid)-module op een 
werkbank of een ander oppervlak wordt 
neergelegd, moet de airbag naar boven 
gericht zijn, weg van het oppervlak. 
Aangezien de intacte passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module met de airbag 
(bekledingspaneel) naar boven gericht 
moet worden neergelegd, moet deze op 
een werkbank worden gelegd, die van een 
gleuf (1) voorzien is, ofwel moet de 
bankschroef (2) van de werkbank gebruikt 
worden om de montagebeugel (3) aan de 
onderzijde van de airbag vast te klemmen. 
Het is verboden om voorwerpen op het 
bekledingspaneel te leggen en airbag 
(opblaaseenheid)-modules op elkaar te 
stapelen. Dit is nodig om ervoor te zorgen 
dat er voldoende ruimte rond de airbag vrij 
is, als deze onvoorzien in werking zou 
treden. Dit kan namelijk resulteren in 
ernstig lichamelijk letsel.

• Intacte (niet-geactiveerde) airbag 
(opblaaseenheid)-modules (bestuurders-, 
passagiers-, zijdelingse en gordijnairbag) 
mogen niet worden weggegooid. Indien 
deze moeten worden opgeruimd, moeten 
de activeringsprocedures die in 
“Opruimen van een airbag 
(opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner:  in 
hoofdstuk 8B” beschreven zijn, 
nauwkeurig worden opgevolgd voordat de 
modules worden weggegooid.

I4RS0A000002-01



00-3 Voorzorgsmaatregelen: 

• De airbag (opblaaseenheid)-module is erg 
heet meteen nadat deze werd geactiveerd. 
Laat hem minimaal een half uur afkoelen 
alvorens de werkzaamheden voort te 
zetten.

• Nadat de airbag (opblaaseenheid)-module 
werd geactiveerd, kan het oppervlak van 
de airbag een poederachtige substantie 
bevatten. Dit poeder bestaat voornamelijk 
uit maïsmeel (gebruikt om de airbag bij het 
opblazen te smeren) en diverse stoffen die 
bij de chemische reactie ontstaan. Evenals 
bij vele andere onderhoudsprocedures 
dienen handschoenen en een 
veiligheidsbril te worden gedragen.

 

WAARSCHUWING!

 

SDM

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een SDM moet een plaats gekozen worden 
waar de omgevingstemperatuur beneden 
65 °C (150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en verwijderd van 
elektrische stoorsignalen.

• Behandel de sensor/diagnosemodule 
(SDM) voorzichtig tijdens de 
onderhoudsprocedures. Nooit op de SDM 
slaan of ermee schudden.

• Verbind het airbagsysteem nooit met de 
stroomvoorziening wanneer de SDM niet 
stevig aan het voertuig is bevestigd. Alle 
bevestigingsdelen van de SDM moeten 
zorgvuldig worden aangetrokken en de pijl 
moet naar de voorzijde van het voertuig 
gericht zijn teneinde een juiste werking 
van het airbagsysteem te verzekeren.
De SDM zou in werking kunnen worden 
gesteld als hij wordt verbonden met de 
stroomvoorziening terwijl hij nog niet 
stevig is bevestigd op het voertuig. 
Hierdoor zou de airbag kunnen worden 
geactiveerd, met eventueel lichamelijk 
letsel tot gevolg.

 

WAARSCHUWING!

 

Veiligheidsgordelspanners voor bestuurder 
en passagier

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een intacte veiligheidsgordelspanner moet 
een plaats gekozen worden waar de 
omgevingstemperatuur beneden 65 °C 
(150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en verwijderd van 
elektrische stoorsignalen.

• Draag de veiligheidsgordelspanner nooit 
aan de bedrading of de aansluiting van de 
spanner. Plaats nooit iets op de 
veiligheidsgordelspanner bij het plaatsen 
van een intacte veiligheidsgordelspanner 
op een werkbank of een soortgelijke plek. 
Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

• Werp nooit intacte (niet-geactiveerde) 
veiligheidsgordelspanners (bestuurder en 
passagier) weg. Indien deze moeten 
worden opgeruimd, moeten de 
activeringsprocedures die in “Opruimen 
van een airbag (opblaaseenheid)-module 
en veiligheidsgordelvoorspanner:  in 
hoofdstuk 8B” beschreven zijn, 
nauwkeurig worden opgevolgd voordat de 
modules worden weggegooid.

[A]: Draag de airbag (opblaaseenheid)-module altijd met het 
bekledingspaneel (luchtzakopening) van u weg gericht.

[B]: Plaats de airbag (opblaaseenheid)-module altijd op een werkbank met 
het bekledingspaneel (luchtzakopening) omhoog gericht en verwijderd 
van losse voorwerpen.

1

2

3

[A]

[B]
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Voorzorgsmaatregelen: 00-4

• De veiligheidsgordelspanner is erg heet 
onmiddellijk nadat hij geactiveerd werd. 
Laat hem minimaal een half uur afkoelen 
alvorens de werkzaamheden voort te 
zetten.

• Bij vele onderhoudswerkzaamheden is het 
noodzakelijk om handschoenen en een 
veiligheidsbril te dragen, om eventuele 
irritatie van de huid of de ogen te 
vermijden.

 

• Zelfs indien een ongeval niet zwaar genoeg was om 
de airbags te activeren, moet u toch het systeem en 
de bijbehorende onderdelen nakijken zoals 
beschreven in “Reparatie en inspectie vereist na 
ongeval:  in hoofdstuk 8B”.

• Indien de mogelijkheid bestaat dat de onderdelen van 
het airbagsysteem bij het werken aan andere 
onderdelen van het voertuig aan een sterke schok 
worden blootgesteld, moeten de betrokken 
onderdelen vooraf worden verwijderd.

• Bij het behandelen van de airbag (opblaaseenheid)-
modules (bestuurders-, passagiers-, zijdelingse en 
gordijnairbag), de veiligheidsgordelspanners 
(bestuurder en passagier), voorste sensor, de 
zijdelingse sensoren of de SDM, moet u erop letten 
deze onderdelen niet te laten vallen of ze niet aan 
schokken bloot te stellen. Mocht zulk onderdeel toch 
een grote schok te verwerken krijgen, dan mag u nooit 
proberen om het te demonteren of te herstellen, maar 
moet u het vervangen door een nieuw exemplaar.

• Als vet, reinigingsmiddel, olie, water, enz. op de 
airbag (opblaaseenheid)-module (bestuurder, 
passagier, zijdelingse en gordijn) of op de 
veiligheidsgordelspanners (bestuurder en passagier) 
zijn terechtgekomen, veeg dit dan onmiddellijk met 
een droge doek weg.

• De airbag-bedradingsbundel bevindt zich in de vloer- 
en instrumentenpaneelbedradingsbundels. De airbag-
bedradingsbundel, die wordt afgetakt van de vloer- en 
instrumentenpaneelbedradingsbundels, is 
gemakkelijk herkenbaar aangezien deze van een gele 
buitenisolatie en gele stekkers is voorzien. Behandel 
de bedradingsbundel voorzichtig.

• Bij een open keten in de airbag-bedradingsbundel of 
beschadiging van de bedradingsbundel, stekkers of 
aansluitpennen, moeten de bedradingsbundel, 
stekkers en aansluitpennen als een geheel worden 
vernieuwd.

• Zet geen stroom op het airbagsysteem tenzij alle 
onderdelen zijn aangesloten of de diagnoseprocedure 
dit vereist, aangezien hierdoor namelijk een DTC 
(diagnosecode) zou kunnen worden vastgelegd.

• Gebruik nooit onderdelen van het airbagsysteem van 
een ander voertuig.

• Indien een lasapparaat wordt gebruikt, dienen alle 
stekkers van de airbag (opblaaseenheid)-modules en 
de veiligheidsgordelspanners te worden losgemaakt.

• Stel de onderdelen van het airbagsysteem nooit 
rechtstreeks aan hete lucht bloot (droogwarmen e.d. 
van het voertuig na spuiten) of aan vlammen.

• Op alle onderdelen van de airbagsysteemonderdelen 
zijn WAARSCHUWING / LET OP-labels aangebracht. 
Volg de instructies nauwgezet op.

• Nadat het voertuig volledig is gerepareerd, verricht u 
“Controle van het airbagdiagnosesysteem:  in 
hoofdstuk 8B”.

Algemene Voorzorgsmaatregelen
U4RS0B0000002

De informatie onder WAARSCHUWING en LET OP 
bevat algemene voorzorgsmaatregelen die u in acht 
moet nemen bij onderhoudswerkzaamheden aan het 
voertuig. Deze algemene voorzorgsmaatregelen zijn van 
toepassing op vele onderhoudsprocedures en zullen niet 
altijd herhaald worden bij iedere procedure waarbij ze in 
acht genomen moeten worden.

WAARSCHUWING!

 

• Bij het opkrikken van een voertuig dient u 
de instructies te volgen onder “Voertuig-
Hefpunten:  in hoofdstuk 0A”.

• Wanneer er onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd worden, waarbij de motor moet 
draaien, moet de parkeerrem volledig 
worden aangetrokken en de transmissie in 
de vrijloopstand (voertuigen met 
handgeschakelde versnellingsbak) of in de 
parkeerstand (P bij voertuigen met 
automatische transmissie) gezet worden. 
Houd uw handen, haren, kleren, 
gereedschap enz. uit de buurt van de 
ventilator en de aandrijfriemen wanneer de 
motor draait.

• Zorg ervoor dat de uitlaatgassen naar 
buiten worden geleid wanneer de motor 
binnen moet draaien.

• Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit 
op plaatsen waar brandbare stoffen in 
contact kunnen komen met een heet 
uitlaatsysteem. Bij het werken met giftige 
of ontvlambare materialen (zoals benzine 
en koelmiddel) moet erop gelet worden dat 
de werkplaats goed geventileerd is.

• Blijf uit de buurt van hete metalen 
onderdelen zoals radiator, 
uitlaatspruitstuk, uitlaatpijp, knaldemper 
enz. om brandwonden te vermijden.
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• Nieuwe en oude motorolie kunnen 
gevaarlijk zijn. Kinderen en huisdieren 
kunnen door het inslikken van nieuwe of 
afgewerkte olie letsel oplopen. Houd 
daarom nieuwe en afgewerkte olie en 
gebruikte motoroliefilters uit de buurt van 
kinderen en huisdieren.
Langdurig contact met afgewerkte 
motorolie heeft bij laboratoriumdieren het 
ontstaan van (huid)kanker aangetoond. 
Reeds bij sporadisch contact met 
afgewerkte olie kan de huid geïrriteerd 
raken. Om de blootstelling aan afgewerkte 
motorolie tot een minimum te beperken, 
moet u een hemd met lange mouwen en 
waterdichte handschoenen (zoals 
afwashandschoenen) dragen bij het 
verversen van motorolie. Als motorolie 
met de huid in contact komt, was de huid 
dan grondig met water en zeep. Was 
kleding en doeken als deze met olie 
doordrenkt zijn; recycle afgewerkte olie en 
gebruikte filters of gooi ze op 
milieubewuste wijze weg.

• Volg altijd de onderstaande instructies bij 
het behandelen van producten als 
brandstof, olie, vloeistof, koelmiddel, vet, 
dichtingsmiddel, schroefdraadborgmiddel 
e.d. die schadelijk kunnen zijn voor uw 
gezondheid.

– Draag bij het werken met deze 
producten altijd een veiligheidsbril. 
Wanneer ze in de ogen terechtkomen, 
kunnen ze immers ontsteking 
veroorzaken.

– Draag bij het werken met deze 
producten altijd waterdichte 
handschoenen om uw huid te 
beschermen. Wanneer ze op de huid 
blijven kleven, kunnen ze immers 
ontsteking veroorzaken.

– Slik deze producten niet in. Ze kunnen 
buikloop of misselijkheid veroorzaken.

– Hou al deze producten uit de buurt van 
kinderen.

• Zorg ervoor dat de motorkap volledig 
gesloten en vergrendeld is alvorens met de 
wagen te rijden. Als dit niet zo is, zou de 
kap onverwachts kunnen openvliegen 
tijdens het rijden en uw zicht kunnen 
belemmeren, met een ongeval tot gevolg.

 

• Alvorens met onderhoudswerkzaamheden te 
beginnen, dient u spatborden, zetels en andere 
onderdelen die dreigen blootgesteld te worden aan 
krassen of vlekken, af te dekken. Denk er ook om dat 
uw kledij (b.v. knopen) het vernis van het voertuig kan 
beschadigen.

• Koppel de negatieve kabel van de accu los bij het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan 
elektrische onderdelen waarvoor geen accuvoeding 
nodig is.

• Bij het loskoppelen van de negatieve kabel dient u op 
het volgende te letten.
– Controleer en noteer desgevallend de 

diagnosecodes (DTCs) in het motorregelapparaat 
(ECM), PS-regelapparaat en het regelapparaat van 
het startblokkeersysteem alvorens de kabel los te 
koppelen.

– Noteer de weergave van klok en/of audiosysteem 
e.d. alvorens de kabel los te koppelen en herstel de 
instellingen na het aankoppelen.

– Bij voertuigen die zijn uitgerust met een 
elektronische gasklep, dient deze te worden 
gekalibreerd zoals beschreven bij “Kalibreren van 
elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C” nadat 
de negatieve kabel weer is aangesloten op de 
accu.

• Bij het verwijderen van de accu, moet eerst de 
negatieve kabel worden ontkoppeld, en daarna de 
positieve. Bij het opnieuw aansluiten van de accu 
moet u eerst de positieve kabel vastmaken en daarna 
de negatieve kabel. Breng vervolgens de afdekkap 
van de accupolen aan.

I2RH01010025-01
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• Bij het uitbouwen van onderdelen die nadien opnieuw 
moeten worden ingebouwd, dient u deze ordentelijk te 
rangschikken zodat ze in de juiste volgorde en positie 
weer kunnen worden ingebouwd.

• Zorg er bij het installeren van oliekeerringen, 
pakkingen, O-ringen, borgplaatjes, splitpennen, 
zelfborgende moeren en sommige andere onderdelen 
voor dat steeds nieuwe exemplaren worden gebruikt 
zoals voorgeschreven. Vóór het monteren van nieuwe 
pakkingen, pakkingsringen, enz. moet eventueel 
resterend pakkingsmateriaal van het pasvlak worden 
verwijderd.

• Zorg ervoor dat alle te monteren onderdelen perfect 
proper zijn.
Wanneer het gebruik van een bepaald type 
smeermiddel, binding of afdichtmiddel wordt 
gespecificeerd, gebruik dan het gespecificeerde type.

“A”:  Waterdicht afdichtmiddel 99000–31250

• Gebruik speciaal gereedschap wanneer 
voorgeschreven.

Speciaal gereedschap
(A):  09917–98221
(B):  09916–58210

• Bij het loskoppelen van vacuümslangen moet er een 
label aan de slangen worden bevestigd, waarop de 
juiste montagepositie wordt aangegeven, zodat de 
slangen naderhand weer op de juiste wijze worden 
gemonteerd.
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• Na onderhoudswerkzaamheden aan het 
brandstofsysteem, olieleidingen, koelsysteem, 
vacuümleidingen, uitlaatsysteem of remsysteem 
moeten alle leidingen en hiermee verband houdende 
onderdelen op lekkage gecontroleerd worden.

• Bij voertuigen die met brandstofinspuitsystemen 
uitgerust zijn, mag de brandstofleiding tussen de 
brandstofpomp en de verstuiver nooit worden 
losgekoppeld voordat de brandstofdruk is ontlast. Het 
is anders mogelijk dat de brandstof met grote kracht 
naar buiten spuit.

• Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van 
elektrische onderdelen waarbij een hitte van meer dan 
80 °C (176 °F) vrijkomt, moet u vooraf hittegevoelige 
elektrische onderdelen verwijderen.

• Stel stekkers en elektrische onderdelen niet bloot aan 
water, aangezien dit problemen zal veroorzaken.

• Behandel elektrische onderdelen (computer, relais, 
enz.) niet op een ruwe manier en laat ze niet vallen.

Voorzorgsmaatregelen voor het demonteren 
van wielen (incl. band)

U4RS0B0000013

WAARSCHUWING!

 

Ieder wiel van dit voertuig is bevestigd met 
wielbouten. Verwijder nooit alle wielbouten 
tegelijkertijd bij het verwijderen van een van 
deze wielen. Laat ten minste 1 bout voor 
ieder wiel zitten om te voorkomen dat het 
wiel valt. Houd het wiel en de band vast bij 
het verwijderen van de overgebleven bout 
zodat ze niet loskomen.

 

Voorzorgsmaatregelen voor de Katalysator
U4RS0B0000003

Voor voertuigen die met een katalysator uitgerust zijn, 
mag uitsluitend loodvrije benzine worden gebruikt. Let er 
ook op dat geen grote hoeveelheid onverbrande benzine 
in de katalysator terechtkomt, aangezien deze hierdoor 
beschadigd kan worden.
• Een vonktest mag alleen worden uitgevoerd wanneer 

dit wordt voorgeschreven. Houd de test zo kort 
mogelijk en geef geen gas.

• Controle van de motorcompressie moet in een zo kort 
mogelijke tijdsduur worden uitgevoerd.

• Vermijd situaties waarbij de motor kan overslaan (b.v. 
starten van de motor wanneer de brandstoftank bijna 
leeg is).

Voorzorgsmaatregelen voor het Installeren van 
Mobiele Communicatieapparatuur

U4RS0B0000004
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht 
bij het installeren van mobiele communicatieapparatuur, 
zoals bijvoorbeeld een CB-ontvanger (Citizens-Band) of 
een mobiele telefoon.
Het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan de 
werking van de elektronische regeleenheid negatief 
beïnvloeden.
• Houd de antenne zo ver mogelijk verwijderd van de 

elektronische regeleenheid van het voertuig.
• Houd de antennevoedingskabel meer dan 20 cm (7,9 

in.) verwijderd van de elektronische regeleenheid en 
haar bedradingsbundels.

I2RH01010033-01
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• Leg de antennevoedingskabel niet parallel naast 
andere bedradingsbundels.

• Controleer nogmaals of de antenne en de 
voedingskabel juist zijn afgesteld.

Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem

U4RS0B0000005

• De losheid (1) in de bedradingsbundeltwist van de 
CAN-lijnen, behalve rond de stekker (3), mag 
maximum 100 mm (3,9 in.) bedragen. Raadpleeg het 
elektrisch schema voor de CAN-lijn. Buitensporig 
losse lijnen kunnen beïnvloed worden door 
elektrische stoorsignalen.

• Sluit geen aansluitingen van de CAN-lijn aan met een 
parallelketen (1). Anders kan de CAN-lijn beïnvloed 
worden door elektrische stoorsignalen.

Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit

U4RS0B0000006

• Gebruik voor het vernieuwen van zekeringen 
uitsluitend zekeringen die de voorgeschreven 
stroomsterkte hebben. Het gebruik van een zekering 
met een hogere stroomsterkte zal resulteren in 
schade aan de elektrische onderdelen en brand.

• Bij het losmaken of aansluiten van een koppelstekker 
moet het contactslot op OFF staan, anders kunnen 
elektronische onderdelen beschadigd geraken.

• Trek bij het losmaken van stekkers nooit aan de 
bedradingsbundel. Maak eerst de vergrendeling van 
de stekker los en trek vervolgens de twee helften uit 
elkaar door de stekkers zelf vast te nemen.

• Neem ook bij het aansluiten van stekkers de stekkers 
zelf vast en steek ze in elkaar tot ze stevig zijn 
vergrendeld (tot u een klik hoort).

• Zet bedradingsbundels na het monteren vast met 
klemmen, zodat de draad niet loshangt.

3 3
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• Wees bij het monteren van voertuigonderdelen 
voorzichtig dat de onderdelen de bedradingsbundel 
niet belemmeren of pletten.

• Om beschadiging van de bedradingsbundel te 
voorkomen, moet u het deel dat in contact kan komen 
met scherpe randen beschermen door er tape of iets 
dergelijks rond te wikkelen.

• Raak de elektrische aansluitingen van onderdelen die 
een microcomputer bevatten niet aan (b.v. 
elektronische rekeneenheden zoals ECM, PCM,  
besturingseenheid stuurbekrachtiging (P/S) , enz.). 
De statische elektriciteit van uw lichaam kan deze 
onderdelen beschadigen.

• Sluit nooit een testapparaat (voltmeter, ohmmeter of 
dergelijke) aan op een elektronische regeleenheid 
wanneer de koppelstekker niet is aangesloten. Als dit 
wel wordt gedaan, kan de elektronische regeleenheid 
beschadigd worden.

• Sluit nooit een ohmmeter aan op een elektronische 
regeleenheid terwijl de koppelstekker erop is 
aangesloten. Als dit wel wordt gedaan, kunnen de 
elektronische regeleenheid en de sensors beschadigd 
worden.

• Gebruik een voorgeschreven voltmeter/ohmmeter. 
Anders zijn nauwkeurige metingen onmogelijk en kan 
lichamelijk letsel het gevolg zijn. Als deze niet 
voorgeschreven wordt, gebruik dan een voltmeter met 
hoge impedantie (minimaal M Ω/V) of een digitale 
voltmeter.

• Als er metingen met behulp van een testpen op de 
stekkers uitgevoerd moeten worden, let er dan op dat 
de testpen (2) vanaf de bedradingsbundelzijde 
(achterzijde) van de stekker (1) naar binnen gestoken 
wordt.

• Als de testpen (2) vanaf de aansluitingszijde van de 
stekker (1) naar binnen gestoken wordt omdat dit 
vanaf de bedradingsbundelzijde niet mogelijk is, wees 
dan bijzonder voorzichtig om de pen-aansluitingen 
van de stekker niet te verbuigen of de contra-
aansluitingen van de stekker niet te vervormen.
Bij de afgebeelde stekker moet de testpen op de 
aangegeven wijze naar binnen worden gestoken om 
beschadiging van de contra-aansluiting te voorkomen.
Sluit in geval van een koppelstekker zoals afgebeeld, 
de testpen aan zoals getoond op de figuur om het 
openen van de contrastekker te vermijden.

• Bij het controleren van de verbinding van klemmen, 
moet u de stekker controleren op verbuiging en de 
contrastekker op te grote opening, en dan beide op 
vergrendeling (loszitten), corrosie, stof enz.
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• Controleer, voordat u de spanning op elke klem meet, 
of de accuspanning 11 V of hoger is. Meting van de 
spanning op de klemmen met een lage accuspanning 
leidt tot een foutieve diagnose.

Airbagwaarschuwing
U4RS0B0000007

WAARSCHUWING!

 

Voor voertuigen uitgerust met een SRS-
airbagsysteem:

• Onderhoud aan of rondom de onderdelen 
of bedrading van het airbagsysteem mag 
uitsluitend door een officiële SUZUKI-
dealer worden uitgevoerd. Raadpleeg 
“Onderdelen van het airbagsysteem, 
plaats bedrading en stekkers:  in 
hoofdstuk 8B” om na te gaan of u 
werkzaamheden verricht aan of in de buurt 
van componenten of bedrading van het 
airbagsysteem. Hou rekening met alle 
WAARSCHUWINGEN en 
“Voorzorgsmaatregelen onderhoud en 
diagnose airbagsysteem:  in hoofdstuk 
8B” alvorens werkzaamheden te verrichten 
aan of in de buurt van componenten of 
bedrading van het airbagsysteem. Indien 
de WAARSCHUWINGEN niet worden 
opgevolgd, zou de airbag onvoorzien in 
werking kunnen treden of het systeem 
defect kunnen raken. Beide 
omstandigheden kunnen tot ernstig letsel 
leiden.

• Technische onderhoudswerkzaamheden 
mogen niet eerder beginnen dan na ten 
minste 90 seconden nadat het contactslot 
in de LOCK-stand is gezet en de negatieve 
kabel van de accu is losgekoppeld. Anders 
kan het airbagsysteem worden 
geactiveerd, doordat de SDM (sensor/
diagnosemodule) nog voldoende spanning 
kan bevatten.

 

Airbagsysteem-onderhoudswaarschuwing 
U4RS0B0000008

WAARSCHUWING!

 

• Onderhoud aan of rondom de onderdelen 
of bedrading van het airbagsysteem mag 
uitsluitend door een officiële SUZUKI-
dealer worden uitgevoerd. Hou rekening 
met alle WAARSCHUWINGEN van het 
airbagsysteem en “Voorzorgsmaatregelen 
onderhoud en diagnose airbagsysteem:  in 
hoofdstuk 8B” alvorens werkzaamheden te 
verrichten aan of in de buurt van 
componenten of bedrading van het 
airbagsysteem. Indien de 
WAARSCHUWINGEN niet worden 
opgevolgd, zou de airbag onvoorzien in 
werking kunnen treden of het systeem 
defect kunnen raken. Beide 
omstandigheden kunnen tot ernstig letsel 
leiden.

• De volgorde van de procedures in het 
hoofdstuk over het airbagsysteem dient te 
worden gevolgd om het airbagsysteem 
tijdelijk uit te schakelen en foutieve 
diagnosecodes te vermijden. Volg de 
procedures nauwgezet op. Indien dit wordt 
verzuimd, kan de airbag worden 
geactiveerd met lichamelijk letsel of 
nodeloze reparatie van het airbagsysteem 
als gevolg.

 

Opgelet met bevestigingsdelen
U4RS0B0000009

LET OP!
 

Wanneer bevestigingsdelen worden 
verwijderd, moeten deze weer op dezelfde 
plaats worden aangebracht. Indien een 
bevestigingsdeel wordt vernieuwd, gebruik 
dan het juiste vervangingsonderdeel. Als dit 
niet beschikbaar is, kan een bevestigingsdeel 
van gelijk formaat en dezelfde sterkte (of 
sterker) worden gebruikt. Wanneer 
bevestigingsdelen niet opnieuw gebruikt 
mogen worden of als deze van 
schroefdraadborgmiddel voorzien moeten 
worden, zal dit in de tekst duidelijk worden 
aangegeven. Neem ook de voorgeschreven 
aantrekkoppels in acht bij het vastzetten van 
bevestigingsdelen. Het niet-opvolgen van de 
voorgaande instructies kan resulteren in 
beschadiging aan onderdelen of systemen.
 

I2RH01010048-01
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Opgelet met de ophanging
U4RS0B0000010

LET OP!
 

• De bevestigingsdelen van de 
wielophanging zijn belangrijke onderdelen 
die de prestatie van vitale inrichtingen en 
systemen van het voertuig in sterke mate 
kunnen beïnvloeden en/of die, indien ze 
worden beschadigd, kunnen resulteren in 
hoge reparatiekosten. Vervang deze 
onderdelen uitsluitend door nieuwe 
onderdelen met hetzelfde 
onderdeelnummer of door gelijkwaardige 
onderdelen. Gebruik nooit 
vervangingsonderdelen van inferieure 
kwaliteit of ongeschikte onderdelen. Trek 
alle bevestigingsdelen met de 
voorgeschreven koppels aan zodat een 
betrouwbare montage wordt verkregen.

• Probeer nooit een onderdeel van de 
wielophanging te verwarmen, af te 
schrikken of recht te maken. Vervang het 
door een nieuw onderdeel om 
beschadiging van het onderdeel te 
voorkomen.

 

Opgelet met wielen en banden
U4RS0B0000011

LET OP!
 

De bevestigingsdelen van de wielen zijn 
belangrijke onderdelen die de prestatie van 
vitale inrichtingen en systemen van het 
voertuig in sterke mate kunnen beïnvloeden 
en/of die, indien ze worden beschadigd, 
kunnen resulteren in hoge reparatiekosten. 
Vervang deze onderdelen uitsluitend door 
nieuwe onderdelen met hetzelfde 
onderdeelnummer of door gelijkwaardige 
onderdelen. Gebruik nooit 
vervangingsonderdelen van inferieure 
kwaliteit of ongeschikte onderdelen. Trek alle 
bevestigingsdelen met de voorgeschreven 
koppels aan zodat een betrouwbare montage 
wordt verkregen.
Lassen is niet toegestaan, aangezien dit zou 
kunnen resulteren in ernstige beschadiging 
en verzwakking van het metaal.
 

Opgelet met de remmen
U4RS0B0000012

LET OP!
 

De bevestigingsdelen van het remsysteem zijn belangrijke onderdelen die de prestatie van vitale 
inrichtingen en systemen van het voertuig in sterke mate kunnen beïnvloeden en/of die, indien ze 
worden beschadigd, kunnen resulteren in hoge reparatiekosten. Vervang deze onderdelen uitsluitend 
door nieuwe onderdelen met hetzelfde onderdeelnummer of door gelijkwaardige onderdelen. Gebruik 
nooit vervangingsonderdelen van inferieure kwaliteit of ongeschikte onderdelen. Trek alle 
bevestigingsdelen met de voorgeschreven koppels aan zodat een betrouwbare montage wordt 
verkregen. Lassen is niet toegestaan, aangezien dit zou kunnen resulteren in ernstige beschadiging en 
verzwakking van het metaal.
 

Reparatie-instructies

Procedure voor het controleren van de 
elektrische installatie

U4RS0B0006001
Aangezien er verschillende methodes zijn voor het 
controleren van de elektrische installatie, wordt hier een 
algemene methode beschreven om 
stroomonderbrekingen en kortsluitingen met behulp van 
een ohmmeter en een voltmeter te controleren.

Controle stroomonderbreking
De mogelijke oorzaken voor een stroomonderbreking 
zijn de volgende. Aangezien de oorzaak in vele gevallen 
in de stekker of de aansluiting te zoeken is, moeten deze 
bijzonder zorgvuldig gecontroleerd worden.
• Stekkerhelften passen niet goed in elkaar

• Slecht contact in de aansluiting (als gevolg van vuil, 
corrosie of roest, slechte spanning, binnendringen 
van vreemde voorwerpen, enz.)

• Bedradingsbundel is onderbroken
Bij het controleren van circuits van systemen die een 
elektronische regeleenheid  bevatten, zoals ECM-, TCM- 
en ABS-regelmodules, enz., is het belangrijk om de 
controle zorgvuldig uit te voeren, te beginnen met de 
onderdelen die het gemakkelijkst te controleren zijn.
1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu
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2) Controleer elke stekker aan beide uiteinden van het 
circuit dat op loszittende aansluitingen onderzocht 
wordt. Controleer bij stekkers met vergrendeling ook 
of ze wel vergrendeld zijn.

3) Bij gebruik van een testpen-aansluiting moeten 
beide aansluitingen van het circuit onderzocht 
worden op contactspanning tussen de contra-
aansluitingen. Controleer elke aansluiting visueel op 
slecht contact (mogelijk veroorzaakt door vuil, 
corrosie, roest, binnendringen van een vreemd 
voorwerp, enz.). Controleer tegelijk of elke 
aansluitpen volledig in de stekker geschoven is.

4) Bij gebruik van de volgende procedure voor 
continuïteitscontrole of spanningscontrole, moet de 
bedradingsbundel op stroomonderbrekingen en 
slechte verbindingen in de aansluitingen 
gecontroleerd worden. Bepaal de plaats van de 
abnormale situatie, als deze zich voordoet.

Continuïteitscontrole

1) Meet de weerstand tussen de stekkers van de 
aansluitingen aan beide uiteinden van het circuit dat 
gecontroleerd wordt (tussen A-1 en C-1 in de 
afbeelding). Als er geen continuïteit aangegeven 
wordt (oneindig of buiten de uitersten), betekent dit 
dat het circuit onderbroken is tussen de 
aansluitingen A-1 en C-1.

2) Maak de in het circuit opgenomen stekker los 
(stekker B in de afbeelding) en meet de weerstand 
tussen de aansluitingen A-1 en B-1.
Als er geen continuïteit aangegeven wordt, betekent 
dit dat het circuit onderbroken is tussen de 
aansluitingen A-1 en B-1. Als er continuïteit 
aangegeven wordt, is er een onderbreking in het 
circuit tussen de aansluitingen B-1 en C-1 of een 
afwijking in stekker B.

Spanningscontrole
Als het te controleren circuit onder spanning staat, kan 
de spanningscontrole als een circuitcontrole uitgevoerd 
worden.
1) Meet de spanning tussen elke afzonderlijke 

aansluiting en carrosseriemassa, terwijl alle stekkers 
aangesloten zijn en het te controleren circuit onder 
spanning staat.
a) Als de metingen verricht worden zoals in de 

afbeelding getoond wordt en de resultaten zijn 
zoals hieronder opgesomd wordt, betekent dit 
dat het circuit tussen de aansluitingen B-1 en A-
1 onderbroken is.

Spanning tussen:
C-1 en carrosseriemassa: Ongeveer 5 V
B-1 en carrosseriemassa: Ongeveer 5 V
A-1 en carrosseriemassa: 0 V

1. Controleer of de stekker stevig vastzit door de stekker één keer naar 
binnen te steken en weer uit te trekken.

1. Loszittende draadklem
2. Open
3. Dunne draad (één enkele draad)

I2RH01010049-01

I2RH01010050-01

I2RH01010051-01

I2RH01010052-01

I2RH01010053-01
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b) Bovendien, als de hieronder opgesomde 
meetwaarden worden bekomen, betekent dit dat 
er een weerstand (abnormale situatie) van een 
zodanig niveau is, die overeenstemt met het 
spanningsverlies in het circuit tussen de 
aansluitingen A-1 en B-1.

Spanning tussen:
C-1 en carrosseriemassa: Ongeveer 5 V
B-1 en carrosseriemassa: Ongeveer 5 V
A-1 en carrosseriemassa: Ongeveer 3 V

Controle op kortsluiting (bedradingsbundel aan 
massa)

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Maak de stekkers los aan beide uiteinden van het 

circuit dat onderzocht moet worden.

OPMERKING

Als het circuit dat gecontroleerd moet 
worden, met andere onderdelen (1) 
verbonden is, maak dan alle stekkers van 
deze onderdelen los.
Anders zullen de diagnosegegevens onjuist 
zijn.
 

3) Meet de weerstand tussen de aansluiting aan één 
uiteinde van het circuit  (aansluiting A-1 in de 
afbeelding) en carrosseriemassa. Als er continuïteit 
aangegeven wordt, betekent dit dat er een 
kortsluiting aan massa is tussen de aansluitingen A-
1 en C-1 van het circuit.

4) Maak de in het circuit opgenomen stekker (stekker 
B) los en meet de weerstand tussen A-1 en 
carrosseriemassa. Als er continuïteit aangegeven 
wordt, betekent dit dat er een kortsluiting aan massa 
is tussen de aansluitingen A-1 en B-1 van het circuit.

Intermitterende en slechte verbindingen 
controleren

U4RS0B0006002
De meeste sporadische storingen worden veroorzaakt 
door verkeerde elektrische aansluitingen of 
bedradingen, hoewel soms ook een vastzittend relais of 
elektromagneet de oorzaak kan zijn. Let bij het 
controleren van de juiste aansluiting in het bijzonder 
voor de verdachte circuits op:
• Niet goed passende stekkerhelften, of niet volledig in 

de stekker geschoven aansluitpennen (pennen steken 
naar buiten).

I5RH01000005-01

1. Naar andere onderdelen

I5RH01000006-01

I2RH01010056-01
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• Vuil of corrosie op de aansluitingen. De aansluitingen 
moeten schoon zijn en vrij van eventuele materialen 
die een juist contact zouden kunnen hinderen. De 
aansluitingen mogen echter niet met schuurpapier of 
iets dergelijks worden schoongemaakt. 

• Beschadigd stekkerhuis, blootstelling van de 
aansluitingen aan vocht en vuil, verkeerde 
montagepositie ten opzichte van het onderdeel of de 
bijpassende stekker.

• Verkeerd gevormde of beschadigde aansluitingen.
Controleer alle stekkeraansluitingen in de defecte 
circuits op goed contact aan de hand van de 
overeenkomstige bijpassende aansluiting.
Als de aansluitingen niet stevig genoeg in elkaar 
klemmen, corrigeer deze dan of vernieuw de stekker.

• Slechte verbinding tussen aansluiting en draad.
Controleer alle bedradingsbundels in de defecte 
circuits op slechte verbinding door deze lichtjes met 
de hand heen en weer te schudden. Repareer of 
vernieuw onderdelen als u een abnormale situatie 
aantreft.

• Beschadigde draad-isolatie waardoor met 
tussenpozen kortsluiting ontstaat wanneer de blote 
draad in contact komt met andere draden of 
onderdelen van het voertuig.

• Gebroken bedrading in de isolatie. Het is mogelijk dat 
deze conditie bij een continuïteitscontrole geen defect 
aangeeft. Indien er echter slechts 1 of 2 kerndraden in 
een meerdraads-type draad intact zijn, is het mogelijk 
dat de weerstandswaarde veel te hoog is.
Repareer of vernieuw onderdelen als u een 
abnormale situatie aantreft.

1. Even naar binnen steken en weer uittrekken om te controleren of de 
stekker stevig klemt.

2. Alle aansluitingen op verbuiging en juiste uitlijning controleren.

I2RH01010057-01

I5RH01000007-01

I2RH01010059-01

I2RH01010060-01
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0A-1 Algemene informatie: 

Algemene informatie

 Algemene beschrijving

Afkortingen
U4RS0B0101001

A:  
ABDC:  Na Onderste Dode Punt
ABS:  Antiblokkeersysteem
AC:  Wisselstroom
A/C:  Airconditioning
A-ELR:  Automatische vertragingsafhankelijke 

veiligheidsgordelblokkeerinrichting
A/F:  Brandstof/lucht-mengverhouding
ALR:  Automatische veiligheidsgordelblokkeerinrichting
API:  Amerikaans Petroleum Instituut
APP sensor:  Gaspedaalpositiesensor
A/T:  Automatische transmissie, automatische 

versnellingsbak
ATDC:  Na Bovenste Dode Punt
ATF:  Automatische transmissievloeistof, automatische 

versnellingsbakvloeistof
B:  
B+:  Positieve accuspanning
BBDC:  Voor onderste dode punt
BCM:  Regeleenheid elektrische installatie
BTDC:  Voor bovenste dode punt
C:  
CAN:  Regeleenheid Netwerk
CKT:  Circuit
CKP-sensor:  Krukaspositiesensor
CMP-sensor:  Nokkenaspositiesensor
CO:  Koolmonoxide
CPP-schakelaar:  Schakelaar positie koppelingspedaal 

(Koppelschakelaar, Startkoppelschakelaar)
CPU:  Centrale verwerkingseenheid
CRS:  Passief kinderveiligheidssysteem
D:  
DC:  Gelijkstroom
DLC:  Datalinkstekker (Montageband-diagnoselink, 

ALDL, seriedatalink, SDL)
DOHC:  Dubbele bovenliggende nokkenas
DOJ:  Homokinetische kogelkoppeling
DRL:  Daglichtlampen
DTC:  Storingscode (diagnosecode)
E:  
EBCM:  Elektronische remregeleenheid, ABS-

regeleenheid
EBD:  Elektronische remkrachtverdeling
ECM:  Motorregeleenheid
ECT-sensor:  Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 

(Watertemp.- sensor, WTS)
EFE-verwarming:  Verwarming voor Vroege 

Brandstofverdamping (Positief 
Temperatuurcoëfficiënt, PTC-verwarming)

EGR:  Uitlaatgasrecirculatie
EGRT-sensor:  EGR Temperatuursensor (Temp.-sensor 

gerecirculeerd uitlaatgas, REGTS)
EPS:  Elektronische stuurbekrachtiging
EVAP:  Benzinedampafzuiging

EVAP-koolstoffilter:  Benzinedampkoolstoffilter 
(koolstoffilter)

F:  
4WD:  Vierwielaandrijving
G:  
GEN:  Dynamo
GND:  Massa
GPS:  Global Positioning System
H:  
HAVC:  Verwarming, ventilatie en airconditioning
HC:  Koolwaterstoffen
HO2S:  Verwarmde zuurstofsensor
I:  
IAC-klep:  Stationair-regelklep (stationair-

regelsolenoïdeklep, ISC-solenoïdeklep)
IAT-sensor:  Inlaatluchttemperatuursensor 

(luchttemperatuursensor, ATS)
ICM:  Regeleenheid startblokkeersysteem
IG:  Ontsteking
ISC-actuator:  Stationairregeling-actuator
L:  
LH:  Linkerzijde
LSPV:  Lastafhankelijke remkrachtverdeelklep
M:  
MAF-sensor:  Sensor voor massa van doorgestroomde 

lucht (luchtstroomsensor, AFS, luchtstroommeter, 
AFM)

MAP-sensor:  Absolute spruitstukdruksensor 
(druksensor, PS)

Max:  Maximum
MFI:  Multipoort-injectie (multipunt-injectie)
Min:  Minimum
MIL:  Defect-indicatielampje ("SERVICE ENGINE 

SOON" licht op)
M/T:  Manuele transmissie, manuele versnellingsbak
N:  
NOx:  Stikstofoxiden
O:  
OBD:  Boorddiagnosesysteem (zelfdiagnosefunctie)
O/D:  Overdrive
OHC:  Bovenliggende nokkenas
O2S:  Zuurstofsensor
P:  
PCM:  Krachtoverbrenging-regelapparaat
PCV:  Positieve carterventilatie
PNP:  Parkeren/Neutraal-positie
P/S:  Stuurbekrachtiging
PSP-schakelaar:  Drukschakelaar stuurbekrachtiging  

(P/S-drukschakelaar)
R:  
RH:  Rechterzijde
S:  
SAE:  Society of Automotive Engineers
SDM:  Sensor/diagnose-eenheid (airbagregeleenheid)
SFI:  Ononderbroken meervoudige brandstofinspuiting
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SOHC:  Enkele bovenliggende nokkenas
T:  
TBI:  Gasklephuis brandstofinspuiting (éénpuntsinjectie, 

SPI)
TCC:  Blokkeerkoppeling in koppelomvormer
TCM:  Transmissie-regelapparaat (A/T-regeleenheid)
TP-sensor:  Gasklepsensor
TVV:  Thermostatische vacuümklep (thermostatische 

vacuümregelklep, TVSV, bimetalen 
vacuümregelklep, BVSV)

TWC:  Driewegkatalysator
2WD:  Tweewielaandrijving
V:  
VIN:  Voertuig-identificatienummer
VSS:  Rijsnelheidssensor
VVT:  Variabele kleptiming (nokkenaspositieregeling)
W:  
WU-OC:  Opwarming oxidatie-katalysator
WU-TWC:  Opwarming drieweg-katalysator

Codes
U4RS0B0101002

Draadkleurcodes
U4RS0B0101003

In dit voertuig zijn twee soorten gekleurde draden gebruikt. Draden met één kleur en draden met twee kleuren 
(gestreepte draden).
Voor draden met één kleur wordt slechts één kleurcode gebruikt (b.v. GRN).
Voor draden met twee kleuren worden twee kleurcodes gebruikt (b.v. GRN/YEL). De eerste code geeft de basiskleur 
van de draad aan (GRN in de afbeelding) en de tweede code geeft de kleur van de streep aan (YEL in de afbeelding).

Code Definitie Code Definitie
Aantrekkoppel Breng SUZUKI BOND NR. 1216B aan

99000–31230
Breng olie aan (motor, versnellingsbak, 
overbrenging, differentieel)

Breng SILICONE SEALANT aan
99000–31120

Breng vloeistof aan (rem-, 
stuurbekrachtigings- of automatische-
transmissievloeistof)

Breng SEALING COMPOUND 366E 
aan
99000–31090

Breng SUZUKI SUPER GREASE A aan
99000–25010
Breng SUZUKI SUPER GREASE C aan
99000–25030

Breng THREAD LOCK 1322 aan
99000–32110

Breng SUZUKI SUPER GREASE E aan
99000–25050

Breng THREAD LOCK 1333B aan
99000–32020

Breng SUZUKI SUPER GREASE H aan
99000–25120

Breng THREAD LOCK 1342 aan
99000–32050

Breng SUZUKI SUPER GREASE I aan
99000–25210
Breng SUZUKI BOND NR. 1215.
99000–31110

Niet opnieuw gebruiken

Breng SUZUKI BOND NR. 1207F aan
99000–31250

Opmerking over het opnieuw monteren

Breng SUZUKI BOND NR. 1217G aan
99000–31260

Code Draadkleur Code Draadkleur
B BLK Zwart O, Or ORN Oranje
Bl BLU Blauw R RED Rood
Br BRN Bruin W WHT Wit
G GRN Groen Y YEL Geel
Gr GRY Grijs P PNK Roze
Lbl LT BLU Lichtblauw V PPL Violet
Lg LT GRN Lichtgroen
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Informatie bevestigingsdelen
U4RS0B0101004

Metrieke bevestigingsdelen
De meeste bevestigingsdelen die voor dit voertuig 
worden gebruikt, zijn metrieke bevestigingsdelen die 
door de JIS-norm en de ISO-norm gedefinieerd worden. 
Bij het vervangen van bevestigingsdelen is het van vitaal 
belang dat de nieuwe delen de juiste diameter, spoed en 
sterkte bezitten.

LET OP!
 

Zelfs wanneer de nominale diameter (1) van 
de schroefdraad dezelfde is, kunnen er 
verschillen tussen de ISO- en de JIS-norm 
zijn wat de spoed (2) of de afstand tussen de 
vlakke delen van de bout (3) betreft. Zie de 
tabel voor de vergelijking van de 
hoofdbevestigingsdelen van JIS-naar-ISO 
voor het verschil.
Het monteren van een bout of moer die niet 
past, zal de schroefdraad beschadigen.
Controleer voor het monteren of de spoed 
overeenstemt en trek de bout of moer 
voorlopig met de hand aan. Als de moer of 
bout aangetrokken is, controleer dan de 
spoed opnieuw.
 

Tabel voor de vergelijking van de 
hoofdbevestigingsdelen van JIS-naar-ISO

Sterkte van de bevestigingsdelen
De sterkte van de metrieke bevestigingsdelen wordt 
gewoonlijk aangegeven in klassen: 4T, 6,8, 7T, 8,8 en 
radiaallijn. Bij bouten is de klasse-aanduiding in de 
boutkop geslagen. Bij sommige metrische moeren zijn 
de klasse-aanduiding, de markeringen 6 of 8 ingeslagen 
op de zijkant van de moer. De afbeelding toont de 
verschillende sterktemarkeringen.
Bij het vervangen van metrieke bevestigingsdelen 
moeten altijd bouten en moeren van dezelfde of een 
grotere sterktegraad worden gebruikt (hetzelfde nummer 
of een hoger nummer). Het is bij het vervangen van 
bevestigingsdelen net zo belangrijk dat de nieuwe delen 
de juiste diameter en spoed  bezitten. De juiste bouten 
en moeren zijn verkrijgbaar bij de onderdelen-afdeling 
van uw bedrijf.
Metrische bouten: Klasse-aanduidingsgetallen of 
markeringen stemmen overeen met boutsterkte 
(stijgende getallen duiden op stijgende sterkte).

I4RS0B010004D-01

Nominale diameter
M6 M8 M10 M12 M14

JIS
Spoed 1,0 1,25 1,25 1,25 1,5

Afstand tussen 
vlakke delen 10 12 14 17 19

ISO
Spoed 1,0 1,25 1,5 1,5 1,5

Afstand tussen 
vlakke delen 10 13 16 18 21

I4RH0A010005-01
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1. Moersterkte-aanduiding

I5RH01010001-01
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Standaard Aantrekkoppels
Elk bevestigingsdeel moet worden aangetrokken met het koppel dat in het betreffende gedeelte is aangegeven. Als er 
geen beschrijving of specificatie wordt verschaft, zie dan de onderstaande aantrekkoppeltabel voor het juiste 
aantrekkoppel voor elk bevestigingsdeel. Als een bevestigingsdeel met een grotere sterkte dan het originele 
bevestigingsdeel wordt gebruikt, moet het aantrekkoppel toegepast worden, dat voor het originele bevestigingsdeel 
aangegeven is.

OPMERKING

• Voor de flensbout, flensmoer en zelfborgende moer met een sterkte van 4T en 7T, dient u de 
hieronder aangegeven aantrekkoppels met 10% te verhogen.

• De onderstaande tabel is alleen van toepassing waar de bevestigde onderdelen van staal van een 
lichte legering zijn gemaakt.

 

Aantrekkoppeltabel

Sterkte
Eenh
eid

Diameter schroefdraad (nominale diameter) (mm)
4 5 6 8 10 12 14 16 18

Gelijkwaardig aan een 
bevestigingsdeel met een sterkte van 
4T

N·m 1,5 3,0 5,5 13 29 45 65 105 160
kg-m 0,15 0,30 0,55 1,3 2,9 4,5 6,5 10,5 16
lb-ft 1,0 2,5 4,0 9,5 21,0 32,5 47,0 76,0 116,0 

Gelijkwaardig aan een 
bevestigingsdeel met een sterkte van 
6,8 zonder flens

N·m 2,4 4,7 8,4 20 42 80 125 193 280

kg-m 0,24 0,47 0,84 2,0 4,2 8,0 12,5 19,3 28
lb-ft 2,0 3,5 6,0 14,5 30,5 58,0 90,5 139,5 202,5

Gelijkwaardig aan een 
bevestigingsdeel met een sterkte van 
6,8 met flens
*: Zelfborgende moer

N·m 2,4 4,9 8,8 21 44 84 133 203 298
kg-m 0,24 0,49 0,88 2,1 4,4 8,4 13,3 20,3 29,8
lb-ft 2,0 3,5 6,5 15,5 32,0 61,0 96,5 147,0 215,5

Gelijkwaardig aan een 
bevestigingsdeel met een sterkte van 
7T

N·m 2,3 4,5 10 23 50 85 135 210 240
kg-m 0,23 0,45 1,0 2,3 5,0 8,5 13,5 21 24
lb-ft 2,0 3,5 7,5 17,0 36,5 61,5 98,0 152,0 174,0

Gelijkwaardig aan een 
bevestigingsdeel met een sterkte van 
8,8 zonder flens

N·m 3,1 6,3 11 27 56 105 168 258 373
kg-m 0,31 0,63 1,1 2,7 5,6 10,5 16,8 25,8 37,3
lb-ft 2,5 4,5 8,0 19,5 40,5 76,0 121,5 187,0 270,0

I2RH01010012-01

I2RH01010013-01

I2RH01010014-01

I2RH01010015-01

I2RH01010016-01
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* Zelfborgende moer

Gelijkwaardig aan een 
bevestigingsdeel met een sterkte van 
8,8 met flens

N·m 3,2 6,5 12 29 59 113 175 270 395
kg-m 0,32 0,65 1,2 2,9 5,9 11,3 17,5 27 39,5
lb-ft 2,5 5,0 9,0 21,0 43,0 82,0 126,5 195,5 286,0

Sterkte
Eenh
eid

Diameter schroefdraad (nominale diameter) (mm)
4 5 6 8 10 12 14 16 18

I2RH01010017-01
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Voertuig-Hefpunten
U4RS0B0101005

WAARSCHUWING!

 

• Alvorens de hefinrichting onder het chassis aan te brengen, moet de balans van het voertuig 
zorgvuldig in overweging genomen worden. De balans van het voertuig op de hefinrichting kan 
namelijk veranderen afhankelijk van de onderdelen die worden uitgebouwd.

• Alvorens het voertuig omhoog te heffen, moet gecontroleerd worden of het uiteinde van de hefarm 
niet in contact is met remleidingen, brandstofleidingen, steunen, beugels of andere onderdelen.

• Bij gebruik van een chassis-hefinrichting moet de hefinrichting aangebracht worden, zoals in de 
afbeelding aangegeven wordt (rechts en links op dezelfde plaats). Hef het voertuig omhoog tot de 
vier wielen een beetje van de grond zijn en controleer of het voertuig niet kan vallen door dit in beide 
richtingen te bewegen. Begin pas met de werkzaamheden nadat deze controle is uitgevoerd.

• Zorg ervoor dat de hefinrichting geblokkeerd is, nadat het voertuig omhoog is gebracht.

 

Bij gebruik van een chassis-hefinrichting

1

:2

:3

44

I4RS0A010001-01

1. Voorkant voertuig 3. Plaats van garagekrik
2. Steunpunt voor chassis-hefinrichting en veiligheidsbok 4. Koetswerksteun
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Bij gebruik van een garagekrik

WAARSCHUWING!

 

Als alleen de voorzijde of de achterzijde van 
het voertuig opgekrikt wordt, moeten de 
wielen die op de grond blijven staan, 
geblokkeerd worden.
Plaats veiligheidsbokken nadat het voertuig 
is opgekrikt. Het is bijzonder gevaarlijk om 
aan het voertuig te werken wanneer dit 
uitsluitend door de krik wordt gedragen.

 

LET OP!
 

• Plaats de krik nooit onder onderdelen van 
de achterwielophanging (bijv. de 
stabilisatorstang, enz.) of tegen de bodem 
van het voertuig, aangezien dit vervorming 
kan veroorzaken.

• Krik de voorkant van het voertuig altijd op 
met behulp van een pneumatische 
vloerkrik met de volgende hoogte of een 
handbediende vloerkrik van het volgende 
formaat. Zoniet kunnen de bumper of een 
koetswerkpaneel worden beschadigd.

 

Krikformaat
Hoogte “h”: minder dan 145 mm (minder dan 5,71 
in.)
Lengte “l”: meer dan 900 mm (meer dan 35,4 in.)

Als de voor- of achterzijde van het voertuig opgekrikt 
moet worden, moet de krik onder het 
voorwielophangingsframe (1) of de achterste kriksteun 
(2) worden geplaatst.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met de voor- of 
achterzijde van het voertuig opgekrikt, moeten 
veiligheidsbokken (1) onder de koetswerksteun (2) 
worden geplaatst, zodat het voertuig niet kan 
verschuiven. Controleer vervolgens of de 
koetswerksteun (2) niet op de veiligheidsbokken (1) 
verschuift, om er zeker van te zijn dat de veiligheid niet 
in gevaar wordt gebracht.

“h”

“l”

I4RS0A010002-01

[A]: Voor
[B]: Achter

2

1

I4RS0A010003-01

1

1

2

2

[B]

[A]

I4RS0A010004-01



0A-9 Algemene informatie: 

Motorsteunpunten
U4RS0B0101006

WAARSCHUWING!

 

Bij gebruik van een motorsteuninrichting (1) 
dient men rekening te houden met het 
volgende.
Zoniet kan het koetswerk vervormen en 
kunnen mogelijk ook mensen gewond raken.

• Breng de steuninrichting aan op de 
voorgeschreven punten (2). 

• Installeer de steuninrichting op stabiele 
wijze.

• Breng de steuninrichting niet in contact 
met andere onderdelen dan het 
motorruimtepaneel en de motorhaken.

 

Voertuig-identificatienummer
U4RS0B0101007

Het nummer is ingedrukt ter hoogte van de rechter 
veerpootsteun in de motorruimte en het bevindt zich 
tevens aan de linkerkant van het instrumentenpaneel, 
afhankelijk van de specificatie van het voertuig.

Motor-identificatienummer
U4RS0B0101008

Het nummer is in het cilinderblok gedrukt.

Versnellingsbak-identificatienummer
U4RS0B0101009

Het identificatienummer van de automatische 
transmissie bevindt zich op de transmissiebehuizing.

2

2 2

1

I4RS0A010005-01

I4RS0B010003-01

I3RM0A010005-01

I4RS0A010008-01



Algemene informatie: 0A-10

Plaats van de onderdelen

Positie Waarschuwing-, Let Op- en Informatielabels
U4RS0B0103001

In de afbeelding worden de voornaamste labels getoond, die op de verschillende onderdelen van het voertuig zijn 
aangebracht.
Bij onderhoud en behandeling van onderdelen moeten de WAARSCHUWING/LET OP-aanwijzingen die op de labels 
staan, in acht genomen worden.
Als WAARSCHUWING/LET OP-labels niet meer leesbaar of beschadigd zijn, moeten deze naar vereist gereinigd of 
vernieuwd worden.

1

2

3

4

5

6

I4RS0B010001-01

1. Airbaglabel op zonneklep (indien uitgerust) 4. Stuurkolomkaplabel (indien uitgerust)
2. Radiatordoplabel 5. Kriklabel
3. Motorkoelventilatorlabel 6. Achterbalklabel



0A-11 Algemene informatie: 

[A] 

1
2

4

5

6

7

8

9

3

I4RS0B010002-03

1. Airbaglabel op de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module 6. Airbaglabel op de SDM
2. Airbaglabel op de combinatieschakelaar en de contactspoel 7. Veiligheidsgordelspannerlabel op het oprolmechanisme van de veiligheidsgordel
3. Airbaglabel op de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module 8. Kinderzitlabel (indien uitgerust)
4. Airbaglabel op de zijdelingse airbag (opblaaseenheid)-module 9. Zijdelingse/gordijnairbaglabel op stijl (links en rechts)
5. Airbaglabel op de gordijnairbag (opblaaseenheid)-module [A]: Deze labels bevinden zich alleen op voertuigen die zijn uitgerust met een 

airbagsysteem.



Onderhoud en smering: 0B-1

Onderhoud en smering

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud en smering
U4RS0B0200001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Periodiek onderhoud

Onderhoudsschema bij normale rijomstandigheden
U4RS0B0205001

OPMERKING

• Dit interval hangt af van de kilometertellerstand of het aantal bedrijfsmaanden, wat zich het eerst 
voordoet.

• In deze tabel wordt het onderhoud beschreven tot 90.000 km (54.000 mijl). Voer na het overschrijden 
van de eerste 90.000 km (54.000 mijl) hetzelfde onderhoud uit met dezelfde intervallen.

 

Interval
Km (x 1.000) 15 30 45 60 75 90
Mijl (x 1.000) 9 18 27 36 45 54
Maanden 12 24 36 48 60 72

Motor
Hulpaandrijfriem (I: ), R: )) — — I — — R
Kleppen stellen (klepspeling) (l: )) — I — I — I
Motorolie en oliefilter (R: )) R R R R R R
Motorkoelvloeistof (R: )) — — R — — R
Uitlaatsysteem (I: )) — I — I — I
Ontstekingssysteem

Bougies (R: ))

Bij gebruik van 
loodvrije 
brandstof

Voertuig met 
O2S

Nikkelbougie — — R — — R
(Ten zeerste 
aanbevolen)
Iridiumbougie

Iedere 105.000 km (63.000 mijl) of 84 
maanden vervangen

Voertuig 
zonder O2S

Nikkelbougie — R — R — R
Iridiumbougie — — — R — —

Bij gebruik van loodhoudende brandstof, zie “Onderhoud aanbevolen bij extreme 
rijomstandigheden: ”.

Brandstofsysteem

Luchtfilterelement (R: ), I: ))
Geasfalteerde weg I I R I I R

Stoffige omgeving Zie “Onderhoud aanbevolen bij 
extreme rijomstandigheden: ”.

Brandstofleidingen en -aansluitingen (l: )) — I — I — I
Brandstoftank (I: )) — — I — — I
Emissieregelsysteem

PCV-klep (I: )) Voertuig met O2S — — — — — I
Voertuig zonder O2S — — I — — I

Benzinedampafzuigsysteem (l: )) — — — — — I
Rem-
Remschijven en remblokken (dikte, slijtage, beschadiging) (l: )) I I I I I I
Remtrommels en remschoenen (slijtage, beschadiging) (l: )) — I — I — I
Remslangen en remleidingen (lekkage, beschadiging, klemmen) (l: )) — I — I — I
Remvloeistof (R: )) — R — R — R

Remhefboom en remkabel (beschadiging, slag, werking) (l: )) Pas inspecteren na eerste 15.000 km 
(9.000 mijl)

Chassis en koetswerk
Koppeling (vloeistoflekken, peil) (I: )) — I — I — I
Banden (slijtage, beschadiging, rotatie) / wielen (beschadiging) (l: ) / )) I I I I I I



0B-2 Onderhoud en smering: 

OPMERKING

• “R”: Vervangen of verversen

• “I”: Inspecteren en corrigeren, vervangen of smeren indien nodig

• Voor bougies, iedere 50.000 km vervangen indien vereist door lokale wettelijke voorschriften.

• Nikkelbougie: BKR6E-11 (NGK) of K20PR-U11 (DENSO)

• Iridiumbougie: IFR6J11 (NGK)
 

Wielophangingssysteem (stevige montage, beschadiging, lawaai, defecten) 
(l: )) — I — I — I

Stuurinrichting (stevige montage, beschadiging, defecten, lawaai) (l: )) — I — I — I
Stofhoezen van de aandrijfas (l: )) — — I — — I
Handgeschakelde versnellingsbak-olie (vloeistoflekken, peil) (I: ) alleen 1e 
15.000 km) (R: )) I — R — — R

Automatische versnellingsbak-vloeistof

Vloeistofpeil (I: )) — I — I — I
Vloeistof verversen (R: 
))

Iedere 165.000 km (99.000 mijl) 
verversen

Vloeistofleiding (I: )) — — — I — —
Alle sloten, scharnieren en vergrendelingen (l: )) — I — I — I
Airconditioningfilter (indien uitgerust) (l: )) (R: )) — I R — I R

Interval
Km (x 1.000) 15 30 45 60 75 90
Mijl (x 1.000) 9 18 27 36 45 54
Maanden 12 24 36 48 60 72



Onderhoud en smering: 0B-3

Onderhoud aanbevolen bij extreme rijomstandigheden
U4RS0B0205002

Als het voertuig gewoonlijk wordt gebruikt onder condities die overeenkomen met een van de codes voor extreme 
rijomstandigheden aangegeven in de onderstaande tabel, verdient het aanbeveling het vereiste onderhoud uit te 
voeren op het interval aangegeven in de volgende tabel.
Code voor extreme rijomstandigheden:
A: Veelvuldige korte ritten
B: Rijden op oneffen en/of modderige wegen
C: Rijden op stoffige wegen
D: Rijden bij extreem koud weer en/of op wegen waarop zout is gestrooid
E: Veelvuldige korte ritten bij extreem koud weer
F: Gebruik van loodhoudende brandstof
G: – – – – –
H: Rijden met aanhangwagen (indien toegelaten)

Code voor 
extreme 

rijomstandighed
en

Onderhoud
Onderhoudsactivi

teit
Onderhoudsinterval

– B C D – – – – Hulpaandrijfriem
) I Iedere 15.000 km

(9.000 mijl) of 12 maanden

) R Iedere 45.000 km
(27.000 mijl) of 36 maanden

A – C D E F – H Motorolie en oliefilter ) R Iedere 7.500 km
(4.500 mijl) of 6 maanden

– – C – – – – – Luchtfilterelement*1
) I Iedere 2.500 km

(1.500 mijl)

) R Iedere 30.000 km
(18.000 mijl) of 24 maanden

A B C – E F – H Bougies

Nikkelbougie

) R

Iedere 10.000 km (6.000 mijl) of 8 
maanden

Iridiumbougie
(Ten zeerste 
aanbevolen)

Iedere 30.000 km (18.000 mijl) of 24 
maanden

– B C D – – – H Wiellagers ) I Iedere 15.000 km
(9.000 mijl) of 12 maanden

– B – D E – – H Stofhoezen aandrijfas ) I Iedere 15.000 km
(9.000 mijl) of 12 maanden

– B – – E – – H Handgeschakelde versnellingsbak-olie ) R

Alleen eerste keer:
15.000 km (9.000 mijl) of 12 
maanden
Tweede keer en daarna:
Iedere 30.000 km (18.000 mijl)  of 24 
maanden vanaf 0 km (0 mijl) of 0 
maanden.

– B – – E – – H Automatische versnellingsbak-vloeistof ) R Iedere 30.000 km (18.000 mijl) of 24 
maanden

– – C D – – – – Airconditioningfilter (indien uitgerust) *2
) I Iedere 15.000 km (9.000 mijl) of 12 

maanden

) R Iedere 45.000 km (27.000 mijl) of 36 
maanden



0B-4 Onderhoud en smering: 

OPMERKING

• “I”: Inspecteren en corrigeren of vervangen, indien nodig

• “R”: Vervangen of verversen

• *1: Vaker inspecteren of vervangen als het voertuig in een stoffige omgeving wordt gebruikt.

• *2: Vaker schoonmaken of vervangen indien de airconditioning minder lucht uitblaast.
 

Reparatie-instructies

Hulpaandrijfriem inspecteren
U4RS0B0206001

WAARSCHUWING!

 

Alle inspecties en vernieuwingen dienen 
uitgevoerd te worden met de MOTOR NIET 
LOPEND.

 

Uitbouwen en inbouwen waterpomp- en dynamo-
aandrijfriem

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Inspecteer de riem op barsten, scheuren, 

vervorming, slijtage en verontreiniging. Vervang 
indien defecten worden vastgesteld.
Controleer de riemspanning.

Spanning van de waterpompriem en de 
dynamoriem
“a”: 4,5 – 5,5 mm (0,18 – 0,22 in.) uitslag bij een 
kracht van 100 N of 10 kg (22 lb)

OPMERKING

Indien de riem wordt vervangen, moet de 
spanning van de nieuwe riem op 3 – 4 mm 
(0,12 – 0,16 in.) worden afgesteld.
 

3) Als de riem te strak of te los is gespannen, kan deze 
op de voorgeschreven waarde worden afgesteld 
door de positie van de wisselstroomgenerator te 
veranderen.

4) Trek de stelbouten en de spilbout van de 
wisselstroomgenerator aan.

5) Sluit de negatieve kabel (–) van de accu weer aan.

Vervangen van de A/C-compressoraandrijfriem 
(indien uitgerust)

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Inspecteer de riem op barsten, scheuren, 

vervorming, slijtage en verontreiniging. Vervang 
indien defecten worden vastgesteld.
Controleer de riemspanning.
Indien de riemspanning buiten de specificatie valt, 
afstellen zoals beschreven in “Inspectie en afstellen 
compressoraandrijfriem:  in hoofdstuk 7B”.

Spanning van de A/C-compressoraandrijfriem
“a”: 7 – 8 mm (0,28 – 0,31 in.) uitslag bij een 
kracht van 100 N of 10 kg (22 lb)

OPMERKING

Indien de riem wordt vervangen, moet de 
spanning van de nieuwe riem op 6 – 7 mm 
(0,24 – 0,28 in.) worden afgesteld.
 

3) Sluit de negatieve kabel (–) van de accu weer aan.

Hulpaandrijfriem vervangen
U4RS0B0206002

Uitbouwen en inbouwen waterpomp- en dynamo-
aandrijfriem
Vervang de riem door een nieuwe zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen waterpomp/dynamo-
aandrijfriem:  in hoofdstuk 1F”.

I3RM0A020001-01

I4RS0A020001-01



Onderhoud en smering: 0B-5

Vervangen van de A/C-compressoraandrijfriem 
(indien uitgerust)
Vervang de riem door een nieuwe zoals beschreven in 
“Compressoraandrijfriem uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 7B”.

Inspecteren van de klepspeling
U4RS0B0206003

Inspecteer de speling van de in- en uitlaatkleppen en 
stel de kleppen af indien nodig
Zie “Inspecteren van de klepspeling:  in hoofdstuk 1D” 
voor de procedure voor het inspecteren en afstellen van 
de klepspeling.

Verversen van de motorolie en vervangen van 
het oliefilter

U4RS0B0206004

WAARSCHUWING!

 

• Nieuwe en oude motorolie kunnen 
gevaarlijk zijn.
Lees altijd aandachtig "WAARSCHUWING" 
onder “Algemene Voorzorgsmaatregelen:  
in hoofdstuk 00” en hou er rekening mee.

• Stappen 1) – 7) hieronder dienen met de 
MOTOR NIET LOPEND uitgevoerd te 
worden. Zorg bij stap 8) voor voldoende 
ventilatie terwijl de motor loopt.

 

Controleer de motor op olielekkage alvorens de 
motorolie af te tappen. Indien er tekenen zijn die op 
lekkage duiden, voer dan de vereiste reparaties uit 
voordat met het werk wordt doorgegaan.
1) Verwijder de aftapplug en tap de motorolie af.
2) Veeg de aftapplug schoon nadat de olie is afgetapt. 

Monteer de aftapplug.

Aantrekkoppel
Motorolieaftapplug (a):  35 N·m (3,5 kgf-m, 25,5 
lb-ft)

3) Draai het oliefilter los met de oliefiltersleutel 
(speciaal gereedschap).

Speciaal gereedschap
(A):  09915–47331

1. Nokkenas 2. Diktemaat

I2RH0B020003-01

I2RH0B020004-01

I2RH0B020005-01



0B-6 Onderhoud en smering: 

OPMERKING

Smeer de O-ring alvorens een nieuw oliefilter 
te plaatsen. Gebruik hiervoor motorolie.
 

4) Schroef het nieuwe oliefilter met de hand op de 
oliefiltervoet totdat de O-ring van het filter in contact 
is met het montagevlak.

LET OP!
 

Om ervoor te zorgen dat het oliefilter juist 
wordt vastgedraaid, is het van belang dat de 
positie wordt genoteerd waarbij de O-ring 
van het filter in contact komt met het 
montagevlak.
 

5) Trek het filter (1) met behulp van een oliefiltersleutel 
(2) 3/4 slag aan vanaf het punt waarop de O-ring in 
contact komt met het montagevlak.

Aantrekkoppel
Oliefilter (b):  14 N·m (1,4 kgf-m, 10,5 lb-ft) als 
referentie

6) Vul olie bij tot het oliepeil tot het FULL-
niveaumerkteken op de peilstok reikt (capaciteit van 
het oliecarter en de oliefilter). De vulopening bevindt 
zich aan de bovenzijde van het kleppendeksel. Het 
wordt aanbevolen olie van de klasse SG, SH, SJ of 
SL te gebruiken. Selecteer de geschikte 
olieviscositeit volgens het overzicht voor de 
geschikte olieviscositeit [A].

OPMERKING

De motoroliecapaciteit staat hieronder 
aangegeven.
De hoeveelheid olie die is vereist wanneer de 
olie wordt ververst, kan afhankelijk van de 
diverse condities (temperatuur, viscositeit, 
enz.) een weinig verschillen van wat in de 
tabel is aangegeven.
 

Motoroliespecificatie
Inhoud oliecarter: Ongeveer 3,7 liter (7,8 / 6,5 US 
/ lmp pt.)
Inhoud oliefilter: Ongeveer 0,2 liter (0,4 / 0,3 US / 
lmp pt.)
Overige: Ongeveer 0,3 liter (0,6 / 0,5 US / lmp pt.)
Totaal: Ongeveer 4,2 liter (8,9 / 7,4 US / lmp pt.)

7) Controleer het oliefilter en de aftapplug op 
olielekkage.

8) Start de motor en laat hem 3 minuten draaien. Zet de 
motor af en wacht 5 minuten alvorens het oliepeil te 
controleren. Indien nodig, olie bijvullen tot het 
oliepeil tot aan het FULL-merkteken (1) op de 
peilstok reikt.

IYSQ01020009-01

IYSQ01020010-01

2. Minimum niveaumerkteken 
(opening)
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[A]

I4RS0A020002-01

IYSQ01020012-01



Onderhoud en smering: 0B-7

Verversen van de motorkoelvloeistof
U4RS0B0206005

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag de 
radiateurdop niet worden verwijderd wanneer 
de motor en de radiateur nog heet zijn. 
Kokend hete vloeistof en stoom zouden naar 
buiten kunnen spuiten als de dop te vroeg 
wordt verwijderd.

 

LET OP!
 

Gebruik bij het verversen van 
motorkoelvloeistof, een mengsel van 50% 
gespecificeerd water en 50% ANTIVRIES / 
ANTICORROSIEKOELVLOEISTOF, voor 
smering en bescherming tegen corrosie.
 

Ververs de motorkoelvloeistof zoals beschreven in 
“Doorspoelen en bijvullen van het koelsysteem:  in 
hoofdstuk 1F”.

Inspecteren van het uitlaatsysteem
U4RS0B0206006

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag het 
uitlaatsysteem niet worden aangeraakt 
wanneer dit nog heet is.
Wacht tot het uitlaatsysteem volledig is 
afgekoeld alvorens te beginnen met 
werkzaamheden aan het systeem.

 

Bij het uitvoeren van periodiek onderhoud of als het 
voertuig voor andere service-werkzaamheden omhoog 
wordt gekrikt, kan het uitlaatsysteem als volgt worden 
gecontroleerd:
• Controleer de ophangrubbers op beschadiging, 

veroudering en verplaatsing.
• Controleer het uitlaatsysteem op lekkage, losse 

verbindingen, deuken en beschadiging.
Trek bouten of moeren met het voorgeschreven 
koppel aan wanneer deze loszitten.

• Controleer delen van de carrosserie in de buurt van 
het uitlaatsysteem op beschadiging, verkeerde 
montage of afwezigheid van onderdelen, open 
scheuren, gaten, losse verbindingen of andere 
defecten die ertoe zouden kunnen leiden dat 
uitlaatgassen in het voertuig terechtkomen.

• Controleer of er voldoende afstand is tussen de 
onderdelen van het uitlaatsysteem en de onderzijde 
van het voertuig om oververhitting en mogelijke 
beschadiging aan de vloerbedekking van het voertuig 
te voorkomen.

• Eventuele defecten dienen onmiddellijk te worden 
hersteld.

Vervangen van de bougies
U4RS0B0206007

Zie “Uitbouwen en inbouwen bougies:  in hoofdstuk 1H” 
voor het vervangen van de bougies.

Inspecteren van het luchtfilterelement
U4RS0B0206008

1) Verwijder de klemmen van het luchtfilterhuis.
2) Neem het luchtfilter uit het luchtfilterhuis.
3) Controleer of het filter niet erg vuil, beschadigd of 

vettig is, reinig het filter met perslucht via de 
luchtuitlaatzijde van het filter.

4) Plaats het luchtfilter en klem de bovenkant stevig 
vast.

I4RS0A020003-01

I2RH01140007-01

I4RS0B020001-01



0B-8 Onderhoud en smering: 

Vervangen van het luchtfilterelement
U4RS0B0206009

Vervang het luchtfilter door een nieuw, zoals uitgelegd in 
stappen 1), 2) en 4) van “Inspecteren van het 
luchtfilterelement: ”.

Inspecteren van brandstofleidingen en -
aansluitingen

U4RS0B0206010
Inspecteer de brandstofleidingen en -aansluitingen 
visueel op tekenen van brandstoflekkage en controleer 
de slangen op scheuren en beschadiging. Controleer of 
alle klemmen stevig vastzitten.
Repareer lekkende verbindingen, indien aanwezig
Vervang slangen die vermoedelijk gescheurd zijn.

Inspecteren van de brandstoftank
U4RS0B0206011

Controleer de brandstoftank op beschadiging, barsten, 
brandstoflekkage, corrosie en losse verbinding van de 
bouten.
Repareer of vervang alle slechte onderdelen.

Inspecteren van de PCV-klep
U4RS0B0206012

Controleer de carterventilatieslang en de PCV-slang op 
lekkage, barsten en verstopping, en de PCV-klep op 
vastklemmen en verstopping. Zie “Inspecteren van de 
PCV-klep:  in hoofdstuk 1B” voor het controleren van de 
PCV-klep.

Inspecteren van het 
benzinedampafzuigsysteem

U4RS0B0206013

1) Inspecteer de slangen visueel op barsten, 
beschadiging of overmatige buiging. Inspecteer alle 
klemmen op beschadiging en juiste positie.

2) Controleer of het EVAP-koolstoffilter goed werkt en 
niet verstopt is, zoals beschreven in “Inspecteren 
van het EVAP-koolstoffilter:  in hoofdstuk 1B”.
Repareer of vervang bij eventuele defecten.

Inspecteren van remschijven en remblokken 
(voor)

U4RS0B0206014

1) Verwijder het wiel en het remzadel, maar koppel de 
remslang niet los van het remzadel.

2) Controleer de voorwielschijfremblokken en -schijven 
op overmatige slijtage, beschadiging en vervorming. 
Vervang onderdelen indien nodig. Zie “Remblok van 
voorwielschijfrem inspecteren:  in hoofdstuk 4B” en 
“Voorwielremschijf inspecteren:  in hoofdstuk 4B” 
voor details.
Zorg dat de zadelpenbouten met het 
voorgeschreven koppel worden aangetrokken.

I4RS0A020005-01

I4RS0B020002-01

I4RS0B020003-01

I3RM0A020006-01
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Inspecteren van remtrommels en remschoenen 
(achter)

U4RS0B0206015

1) Verwijder het wiel en de remtrommel.
2) Controleer de achterwielremtrommels en de 

remvoeringen op overmatige slijtage en 
beschadiging, terwijl de wielen en de remtrommels 
zijn verwijderd. Controleer tevens de 
wielremcilinders op lekken. Vervang deze 
onderdelen indien nodig.
Zie “Inspecteren van achterwielremtrommels en 
remschoenen:  in hoofdstuk 4C” voor details.

Inspecteren van de remslangen en 
remleidingen

U4RS0B0206016
Voer deze inspectie op een goed verlichte plaats uit en 
gebruik zo nodig een spiegel.
• Controleer remslangen en leidingen op goed 

relaiscircuit, lekken, scheuren, schuurplekken en 
andere beschadigingen.

• Controleer of de slangen en leidingen voldoende 
verwijderd zijn van scherpe randen en bewegende 
onderdelen.

Repareer of vervang deze onderdelen wanneer dit 
vereist is.

LET OP!
 

Na het vervangen van een leiding of slang 
moet het systeem worden ontlucht.
 

Verversen van de remvloeistof
U4RS0B0206017

Ververs de remvloeistof als volgt.
Tap de aanwezige remvloeistof volledig uit het systeem 
af, vul het systeem vervolgens met de aanbevolen 
remvloeistof en ontlucht het systeem.
Zie “Ontluchten van het remsysteem:  in hoofdstuk 4A” 
voor het ontluchten van het systeem.

Inspecteren van de parkeerremhendel en 
remkabel

U4RS0B0206018

1) Inspecteer de remkabel op beschadiging en soepele 
beweging.
Vervang de kabel als deze defecten vertoont.

2) Controleer de klikstand-tanden op beschadiging en 
slijtage. Vervang de parkeerremhendel indien 
beschadiging of slijtage wordt vastgesteld.

3) Controleer de parkeerremhendel op juiste werking 
en aantrekbereik. Stel indien nodig af.
Zie “Inspecteren en afstellen parkeerrem:  in 
hoofdstuk 4D” voor de controle- en afstelprocedures.

Aantrekbereik parkeerremhendel
“a”: 4 – 9 groeven (met 200 N (20 kg, 44 lbs) 
trekdruk)

I4RS0B020004-01

I4RS0A020008-01

I4RS0A020009-01

I4RS0B020005-01
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Koppelingsvloeistof inspecteren
U4RS0B0206019

1) Controleer de koppeling op vloeistoflekkage. 
Repareer eventuele lekkages.

2) Controleer het vloeistofpeil in het reservoir zoals 
beschreven in “Controleren van het 
koppelingsvloeistofpeil:  in hoofdstuk 5C”.
Indien de vloeistof zich onder het minimumpeil 
bevindt, vult u het reservoir met de voorgeschreven 
remvloeistof zoals vermeld op de reservoirdop.

Inspecteren van de banden
U4RS0B0206020

1) Controleer de banden op ongelijkmatige of 
overmatige slijtage of beschadiging. Vervangen 
indien nodig. 
Zie “Beschrijving ongelijkmatige en/of vroegtijdige 
slijtage:  in hoofdstuk 2D” en “Beschrijving slijtage-
indicatoren:  in hoofdstuk 2D” voor nadere 
bijzonderheden.

2) Controleer de bandenspanning en breng elke band 
op de juiste spanning.

OPMERKING

• Controleer de bandenspanning terwijl de 
banden koud zijn.

• De voorgeschreven bandenspanning staat 
vermeld op het bandeninformatielabel en 
in het instructieboekje dat bij het voertuig 
wordt geleverd.

 

3) Rouleer de banden. Zie “Banden roteren:  in 
hoofdstuk 2D” voor details.

Inspecteren van de wielschijven
U4RS0B0206021

Controleer alle wielschijven op deuken, vervorming en 
barsten. Vervang een schijf wanneer deze ernstig 
beschadigd is.

Inspecteren van de wiellagers
U4RS0B0206022

1) Controleer het voorwiellager op slijtage, 
beschadiging en abnormale of rammelende 
geluiden. Zie “Controleren van voorwielnaaf, schijf, 
moer en lager:  in hoofdstuk 2B” voor details.

2) Controleer het achterwiellager op slijtage, 
beschadiging en abnormale of rammelende 
geluiden. Zie “Inspecteren van wielschijven, moeren 
en lagers:  in hoofdstuk 2C” voor details.

Inspecteren van het wielophangingssysteem
U4RS0B0206023

• Inspecteer de voorveerpoten en de 
achterschokdempers op olielekkage, deuken en 
andere beschadigingen aan de buitenzijde. 
Inspecteer de ankeruiteinden op veroudering.
Vervang eventuele defecte onderdelen.

• Controleer de voor- en achterwielophanging op 
beschadiging, loszitten en ontbrekende onderdelen. 
Controleer de onderdelen tevens op slijtage en 
onvoldoende smering.
Repareer of vervang eventuele defecte onderdelen.

1. Slijtage-indicator

I4RS0B020006-01

I2RH01020022-01

I2RH01020023-01

I4RS0A020011-01
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• Controleer de stofhoezen van de kogelgewrichten van 
de voorwielophanging op lekkage, loszitten, scheuren 
en andere beschadiging.
Vervang eventuele defecte stofhoezen.

Inspecteren van de stuurinrichting
U4RS0B0206024

1) Controleer het stuurwiel op speling en bijgeluiden 
terwijl het voertuig met de wielen recht vooruit op de 
grond staat.

Stuurwielspeling
“a”: 0 – 30 mm (0 – 1,1 in.)

2) Controleer of de bouten en moeren vastzitten en trek 
ze zo nodig opnieuw aan. Repareer of vervang 
eventuele defecte onderdelen.

3) Controleer het stangenstelsel van de stuurinrichting 
op loszitten en beschadiging. Repareer of vervang 
eventuele defecte onderdelen.

4) Controleer de stofhoezen (1) en (2) van het 
stangenstelsel en het stuurhuis op beschadiging 
(lekkage, loszitten, scheuren, enz.). Vervang de 
stofhoezen indien beschadiging wordt vastgesteld.
Draai het stuurwiel volledig naar rechts of naar links 
en houd het zo enkele seconden indien een stofhoes 
van het stuurhuis is gedeukt.

5) Controleer de stuuraskoppelingen (3) op lawaai en 
beschadiging. Vervang de defecte onderdelen indien 
lawaai of beschadiging wordt vastgesteld.

6) Controleer of het stuurwiel volledig naar rechts en 
naar links kan worden gedraaid. Repareer of 
vervang eventuele defecte onderdelen.

7) Indien het voertuig is uitgerust met 
stuurbekrachtiging moet, naast de eerder vermelde 
controlepunten, ook worden gecontroleerd of het 
stuurwiel met meer gemak volledig naar rechts en 
naar links kan worden gedraaid wanneer de motor 
stationair draait dan wanneer hij stilstaat. Repareer 
indien hier een defect wordt vastgesteld.

8) Voor bijzonderheden inzake wieluitlijning, zie 
“Inspecteren en afstellen voorwieluitlijning:  in 
hoofdstuk 2B”.

Inspecteren van de stofhoezen van de 
aandrijfas

U4RS0B0206025
Controleer de stofhoezen van de aandrijfas (aan de 
wielzijde en aan de differentieelzijde) op lekken, 
loszitten, scheuren of andere beschadiging.
Vervang onderdelen indien nodig.

I4RS0A020012-01

I2RH01020026-01
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I4RS0B020007-01
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Handgeschakelde versnellingsbak-olie 
inspecteren

U4RS0B0206026

1) Inspecteer het versnellingsbakhuis op olielekkage.
Repareer eventuele lekkages.

2) Controleer of het voertuig op een horizontale 
ondergrond staat alvorens te beginnen met het 
controleren van het oliepeil.

3) Verwijder de oliepeil/vulplug (1) van de 
versnellingsbak.

4) Controleer het oliepeil.
Het oliepeil kan worden gecontroleerd via de oliepeil/
vulplug-opening. Als de olie uit de vulplugopening 
stroomt of als de olie tot aan het gat reikt wanneer 
de vulplug wordt verwijderd, is er voldoende olie 
aanwezig.
Vul de voorgeschreven olie bij tot aan de 
vulplugopening, indien er onvoldoende olie 
aanwezig is. Zie “Olieverversing bij 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M13- Motor in hoofdstuk 5B” voor de juiste olie.

5) Smeer afdichtmiddel op de oliepeil/vulplug en trek 
de plug met het voorgeschreven koppel aan.

Handgeschakelde versnellingsbak-olie 
verversen

U4RS0B0206027

1) Parkeer het voertuig op een horizontale ondergrond 
en tap de olie af door de aftapplug (1) te verwijderen.

2) Maak de aftapplug schoon, smeer afdichtmiddel op 
de plug en trek deze met het voorgeschreven koppel 
aan.

3) Giet de voorgeschreven olie naar binnen tot deze tot 
de vulplugopening reikt.

4) Trek de vulplug met het voorgeschreven koppel aan.
Zie “Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor in 
hoofdstuk 5B” voor de juiste olie, de hoeveelheid olie 
en de aantrekkoppels.

Automatische transmissie-vloeistofpeil 
inspecteren

U4RS0B0206028

1) Inspecteer het versnellingsbakhuis op 
vloeistoflekkage.
Repareer eventuele lekkages.

2) Controleer of het voertuig op een horizontale 
ondergrond staat alvorens te beginnen met het 
controleren van het vloeistofpeil.

3) Trek de peilstok naar buiten en controleer het 
vloeistofpeil.
Zie “Controle van het A/T-vloeistofpeil:  in hoofdstuk 
5A” voor het controleren van het vloeistofniveau. 
Zorg dat de controle onder de voorgeschreven 
condities wordt uitgevoerd.
Vul de voorgeschreven vloeistof bij indien het 
vloeistofniveau te laag is.

I4RS0B020008-01

I4RS0B020009-01

1. Peilstok 3. FULL HOT-merkteken
2. Klem 4. LOW HOT-merkteken

I4RS0A020016-01
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Automatische transmissie-vloeistof verversen
U4RS0B0206029

1) Inspecteer het versnellingsbakhuis op 
vloeistoflekkage.
Repareer eventuele lekkages.

2) Controleer of het voertuig op een horizontale 
ondergrond staat alvorens te beginnen met het 
controleren van het vloeistofpeil.

3) Ververs de vloeistof. Zie “A/T-vloeistof verversen:  in 
hoofdstuk 5A” voor de juiste procedure.

Automatische transmissie-vloeistofslang 
inspecteren

U4RS0B0206030
Controleer de slang van de automatische-
transmissievloeistofkoeler op vloeistoflekkage, 
scheuren, beschadiging en veroudering.
Vervang de slang en/of klem indien een defect wordt 
vastgesteld.

Inspecteren van alle sloten, scharnieren en 
vergrendelingen

U4RS0B0206031
Portieren
Controleer of alle portieren soepel werken en stevig 
sluiten.
Smeer de scharnieren en sloten of repareer het 
portiervergrendelingssysteem indien nodig.

Motorkap
Controleer of het secundaire slot juist werkt (controleer 
of het secundaire slot inderdaad voorkomt dat de 
motorkap volledig opent, zelfs indien de 
motorkapontgrendelingshendel in het voertuig wordt 
getrokken). Controleer tevens of de motorkap soepel 
opengaat en sluit en de motorkap stevig vergrendelt.
Smeer de scharnieren en sloten of repareer het 
motorkapvergrendelingssysteem indien nodig.

Airconditioningfilter (indien uitgerust) 
inspecteren

U4RS0B0206032

1) Demonteer het airconditioningfilter van de HVAC-
eenheid zoals beschreven in “Luchtfilter (indien 
uitgerust) uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 7A”.

2) Controleer op de aanwezigheid van vuil en stof. 
Indien het airconditioningfilter zeer vuil is, moet het 
worden vervangen door een nieuw. Ga naar de 
volgende stop indien dat niet het geval is.

3) Blaas perslucht in de uitlaatzijde van het 
airconditioningfilter om het stof te verwijderen.

4) Monteer het airconditioningfilter op de HVAC-
eenheid zoals beschreven in “Luchtfilter (indien 
uitgerust) uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 7A”.

1. Aftapplug

I4RS0A020017-01

I4RS0A020020-01

I2RH01020033-01

OP

I4RS0B020011D-03
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Airconditioningfilter (indien uitgerust) 
vervangen

U4RS0B0206033
Vervang het airconditioningfilter zoals beschreven in 
“Luchtfilter (indien uitgerust) uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 7A”.

Eindinspectie bij onderhoud
U4RS0B0206034

WAARSCHUWING!

 

Bij het uitvoeren van een test op de weg dient 
een veilige omgeving te worden uitgekozen 
waar geen personen of andere voertuigen in 
gevaar kunnen worden gebracht.

 

Stoelen
Controleer of de zitting soepel verschoven kan worden 
en stevig in de vastgestelde standen vergrendelt. 
Controleer tevens of het verstelmechanisme van de 
rugleuning van de voorstoelen juist werkt en de 
rugleuning in iedere gewenste stand kan worden gezet.

Veiligheidsgordel
Inspecteer het veiligheidsgordelsysteem, inclusief het 
weefsel van de gordels, de gespen, insteeklippen, 
oprolmechanismen en ankers, op beschadiging en 
slijtage.
Controleer of de veiligheidsgordels stevig blokkeren. 
Indien het etiket REPLACE BELT op de riem zichtbaar 
is, moet de riem worden vervangen.

Controleren van het accuvloeistofpeil
Controleer of het accuvloeistofpeil in alle accucellen 
tussen de bovenste en de onderste niveaustreep op de 
accubak staat. Als de accu van een ingebouwde 
indicator is voorzien, kan de conditie van de accu aan de 
hand van de indicator worden gecontroleerd.

Werking van het gaspedaal
Controleer of het pedaal soepel werkt zonder dat dit 
wordt gehinderd door andere onderdelen.

Starten
Controleer of de motor snel start.

WAARSCHUWING!

 

Zorg dat er voldoende ruimte rondom het 
voertuig vrij is alvorens de volgende controle 
wordt uitgevoerd. Trek de parkeerrem 
volledig aan en trap het rempedaal stevig in. 
Houd uw voet van het gaspedaal af. Zodra de 
motor aanslaat, dient u meteen klaar te zijn 
om deze weer af te zetten. Neem deze 
voorzorgsmaatregelen aangezien het 
voertuig plotseling in beweging zou kunnen 
komen met lichamelijk letsel en eventuele 
materiële schade als gevolg.

 

Bij voertuigen met automatische transmissie probeert u 
in iedere schakelstand om de motor te starten. De motor 
mag alleen worden gestart in P (Parkeren) en N 
(Neutraal).
Bij voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak zet 
u de schakelpook in vrijloop, trapt u het 
koppelingspedaal volledig in en probeert u vervolgens 
de motor te starten. 
Bij voertuigen met semi-automatische transmissie 
probeert u in iedere schakelstand om de motor te 
starten. De startmotor mag alleen werken met de 
keuzehendel in de stand N (neutraal) en het rempedaal 
ingetrapt.

Controleren van het uitlaatsysteem
Controleer op lekkage, scheuren en loszittende 
bevestigingsdelen.

Koppeling (bij handgeschakelde versnellingsbak)
Controleer de volgende punten:
• De koppeling is volledig ontkoppeld wanneer het 

koppelingspedaal is ingetrapt.
• De koppeling slipt niet nadat het koppelingspedaal is 

losgelaten en gas is gegeven.
• De koppeling vertoont geen tekenen die op een 

abnormale conditie duiden.

Schakelpook of keuzehendel (transmissie)
Controleer de schakelpook of keuzehendel op soepel 
schakelen naar en vanuit alle standen en op juiste 
werking van de versnellingsbak/transmissie in iedere 
stand.
Bij voertuigen met (semi-)automatische transmissie 
tevens controleren of de schakelstandindicator juist 
werkt overeenkomstig de stand waarin de keuzehendel 
staat.
Zorg ervoor dat, als het voertuig is uitgerust met een 
automatische transmissie, het voertuig volledig stilstaat 
wanneer de keuzehendel in de stand P wordt gezet en 
zet alle remmen los.
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Rem-

Rempedaal
Controleer de volgende punten:
• de rempedaalslag is juist,
• de remmen werken correct,
• de remmen maken geen bijgeluiden,
• de remkracht wordt gelijk over alle wielen verdeeld.
• de remmen slepen niet.

Parkeerrem
Controleer of de parkeerremhendel het juiste 
aantrekbereik heeft.

WAARSCHUWING!

 

Parkeer het voertuig op een steile helling en 
controleer of er niets voor of achter het 
voertuig aanwezig is om lichamelijk letsel of 
materiële schade te voorkomen. Wees erop 
voorbereid om het rempedaal snel in te 
trappen ingeval het voertuig in beweging 
mocht komen.

 

Controleer of de parkeerrem voldoende remkracht heeft 
wanneer het voertuig op een helling staat en de 
parkeerremhendel volledig is aangetrokken.

Stuurinrichting

• Controleer of het stuurwiel gelijkmatig en soepel 
rondgedraaid kan worden.

• Controleer of het voertuig recht vooruit stuurt en niet 
naar een kant trekt.

Motor

• Controleer of de motor op alle toerentallen correct 
werkt.

• Controleer of de motor geen abnormale geluiden 
maakt of sterk trilt.

Carrosserie, wielen en aandrijflijnsysteem
Controleer of de carrosserie, wielen en 
aandrijflijnsysteem geen abnormale geluiden 
produceren, sterk trillen of een andere abnormale 
conditie vertonen.

Meters en tellers
Controleer of de snelheidsmeter, kilometerteller, 
brandstofmeter, temperatuurmeter, enz. juist werken.

Lichten
Controleer of alle lichten juist werken.

Voorruitroosters
Controleer regelmatig of er lucht uit de 
ontdooieruitlaatopening komt wanneer de verwarming of 
airconditioning zijn ingeschakeld.
Zet de modusregelhendel op de ontdooierstand en de 
aanjagerhendel op HI om deze controle uit te voeren.
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Specificaties

Specificaties voor aanhaalmomenten
U4RS0B0207001

Referentie:
Voor aantrekkoppels of bevestigingsdelen die hier niet beschreven staan, zie “Informatie bevestigingsdelen:  in 
hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen
U4RS0B0208001

Speciaal gereedschap
U4RS0B0208002

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Motorolieaftapplug 35 3,5 25,5 )
Oliefilter 14 1,4 10,5 (als referentie) )

Motorolie SG, SH, SJ of SL (zie “Verversen van de motorolie en vervangen van het 
oliefilter: ” voor motorolieviscositeit.)

Motorkoelvloeistof
(Koelvloeistof op 
ethyleenglycolbasis)

Antivries / Anticorrosiekoelvloeistof

Remvloeistof DOT 4 of SAE J1704
Handgeschakelde versnellingsbak-
olie

Zie “Olieverversing bij handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- 
Motor in hoofdstuk 5B” of “Olieverversing bij handgeschakelde versnellingsbak: 
Voor Model Met M15- Motor in hoofdstuk 5B”.

Automatische versnellingsbak-
vloeistof

Zie “A/T-vloeistof verversen:  in hoofdstuk 5A”.

Portierscharnieren Motorolie of waterbestendig chassisvet
Motorkapslot Motorolie of waterbestendig chassisvet
Sleutelslotcilinder Spuitsmeermiddel

09915–47331
Oliefiltersleutel
)
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Voorzorgsmaatregelen: 1-1

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen motor
U4RS0B1000001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bij motoronderhoud
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij motoronderhoud:  in hoofdstuk 1A”.

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken:  in hoofdstuk 1A”.

Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit:  in hoofdstuk 1A”.

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud brandstofsysteem
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud brandstofsysteem:  in hoofdstuk 1G”.

Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-communicatiesysteem
Zie “Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen katalysator
Zie “Voorzorgsmaatregelen voor de Katalysator:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud aan het elektrisch circuit
Zie “Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00”.



1A-1 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Algemene motorinformatie en diagnose

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij motoronderhoud
U4RS0B1100001

LET OP!
 

De onderstaande informatie over 
motoronderhoud is van groot belang om 
beschadigingen te voorkomen en een 
betrouwbare werking van de motor te 
waarborgen.
 

• Plaats de krik niet onder het oliecarter wanneer de 
motor bij onderhoud moet worden omhooggekrikt of 
ondersteund. Aangezien de speling tussen het 
oliecarter en de oliepompzeef klein is, kan het 
oliecarter tegen de zeef worden gebogen, met 
beschadiging van de olie-aanzuigeenheid als gevolg.

• Houd er bij het werken aan de motor rekening mee 
dat de elektrische installatie van 12 volt krachtige 
kortsluitingen kan veroorzaken, met ernstige 
beschadiging als gevolg.
Maak de accumassakabel los bij de accupool als 
werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij 
elektrische aansluitingen eventueel met massa in 
aanraking zouden kunnen komen.

• Telkens wanneer het luchtfilter, het gasklephuis of het 
inlaatspruitstuk wordt verwijderd, moet de 
inlaatopening worden afgedekt. Dit om te voorkomen 
dat vreemde bestanddelen binnendringen en via het 
inlaatkanaal in de cilinder terechtkomen en 
vervolgens bij het starten van de motor ernstige 
schade veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0B1100002

• Alvorens diagnose-informatie die in het ECM-
geheugen is opgeslagen (DTC, freeze-
framegegevens, etc.) af te lezen, mogen geen 
stekkers van de ECM, accukabels van de accu en de 
ECM-massabedradingsbundel van de motor of de 
hoofdzekering worden losgemaakt. Wanneer dit wel 
wordt gedaan, zal de in het ECM-geheugen 
opgeslagen informatie worden gewist.

• Diagnose-informatie die in het ECM-geheugen is 
opgeslagen, kan zowel met het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat als met een algemeen 
gebruikt boorddiagnose-uitleesapparaat worden 
afgelezen en gewist. Lees alvorens het 
uitleesapparaat te gebruiken aandachtig de 
gebruiksaanwijzing van het apparaat, zodat u weet 
welke functies beschikbaar zijn en hoe ze te 
gebruiken.
Het is onmogelijk uit te maken welke module het 
storingsindicatielampje (MIL) laat oplichten want niet 
alleen de ECM maar ook de TCM (voor model met A/
T of semi-automatische transmissie) laat het MIL 

oplichten (voor details omtrent het 
boorddiagnosesysteem voor modellen met A/T of 
semi-automatische transmissie, zie “Beschrijving van 
het boorddiagnosesysteem:  in hoofdstuk 5A” voor A/
T of “Beschrijving van het boorddiagnosesysteem:  in 
hoofdstuk 5D” voor semi-automatische transmissie). 
Vandaar dat u zowel de ECM als de TCM (voor model 
met A/T of semi-automatische transmissie) dient te 
controleren op DTC's wanneer het 
storingsindicatielampje oplicht.
Houd er bij het controleren van de ECM op DTC’s 
rekening mee dat de DTC als volgt op het 
diagnosecode-uitleesapparaat wordt weergegeven, 
afhankelijk van het gebruikte uitleesapparaat.
– Het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat geeft 

de DTC weer die is waargenomen door de ECM.
– Het algemene OBD-II boorddiagnose-

uitleesapparaat toont DTC's gedetecteerd door 
ECM en TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie) tegelijkertijd.

• Prioriteiten bij het storingzoeken
Als twee of meer DTC’s zijn opgeslagen, raadpleeg 
dan het routeschema van de DTC die het eerst werd 
gedetecteerd en volg de aanwijzingen in dat schema.
Als geen aanwijzingen worden gegeven, moet u de 
DTC’s onderzoeken volgens de onderstaande 
prioriteiten.
a. Andere DTC’s dan DTC P0171/P0172 

(brandstoftoevoer te arm/te rijk), DTC P0300/
P0301/P0302/P0303/P0304 (overslaan 
waargenomen) en DTC P0401/P0402 (storing in 
EGR-stroming)

b. DTC P0171/P0172 (brandstoftoevoer te arm/te 
rijk) en DTC P0401/P0402 (storing in EGR-
stroming)

c. DTC P0300/P0301/P0302/P0303/P0304 
(Overslaan waargenomen)

• Lees altijd aandachtig “Voorzorgsmaatregelen voor 
Onderhoud aan het Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 
00” voor de inspectie en hou er rekening mee.

• Vervanging van de ECM
Voer de volgende controles uit na het aansluiten van 
een goed bevonden ECM. Wanneer dit niet wordt 
gedaan, kan dit resulteren in schade aan de goed 
bevonden ECM.
– Controleer of de weerstandswaarde van alle relais 

en actuators overeenstemt met de voorgeschreven 
waarden.

– MAP-sensor, A/C-koelmiddeldruksensor (indien 
uitgerust met A/C), gaspedaalpositie (APP)-sensor 
en TP-sensor zijn in goede staat en geen enkel 
circuit van deze sensoren is kortgesloten met de 
massa.
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• Communicatie van ECM, BCM, combinatiemeter, 
keyless startregelapparaat (indien uitgerust met een 
keyless startregelsysteem) en TCM (voor model met 
A/T of semi-automatische transmissie) gebeurt via het 
CAN (Controller Area Network). (Zie “Beschrijving 
CAN-communicatiesysteem: ” voor meer details 
omtrent CAN-communicatie voor ECM). Behandel de 
CAN-communicatielijn dan ook met zorg zoals 
beschreven in “Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

• Code transponder startblokkeersysteem registreren 
na het vervangen van de ECM
Wanneer een ECM wordt vervangen door een nieuw 
of ander exemplaar, moet de code van de 
transponder van het startblokkeersysteem op de 
juiste manier worden geregistreerd in de ECM zoals 
beschreven in “Procedure na vervangen van de ECM:  
in hoofdstuk 10C”.

Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit
U4RS0B1100003

• ECM-stekkers zijn waterdicht. Elke aansluiting van 
een ECM-stekker is afgedicht met een 
doorsteekrubber. Bij het meten van circuitspanning, 
weerstand en/of pulssignaal op een ECM-stekker, 
mag de testpen niet in de afgedichte aansluiting aan 
de bedradingsbundelzijde worden ingestoken. Sluit 
het speciale gereedschap aan op de ECM-stekker om 
circuitspanning, weerstand en/of pulssignaal te meten 
op een ECM-stekker. Steek de testpen in de stekkers 
van het speciale gereedschap aan de 
bedradingsbundelzijde en meet vervolgens spanning, 
weerstand en/of pulssignaal. Indien u dat niet doet, 
kunnen ECM en circuits worden beschadigd door 
water.

• De stekkerdraden van het speciale gereedschap 
hebben een andere kleur dan die van de ECM-
stekkers. De circuitindeling van de stekkers van het 
speciale gereedschap komt echter overeen met die 
van de ECM-stekkers. Bijgevolg dienen 
circuitspanning en -weerstand te worden gemeten 
door te bepalen welke aansluitingen dienen te worden 
gemeten.

Voorzorgsmaatregelen bij het kalibreren van het 
elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1100004
Na het verrichten van de onderstaande 
werkzaamheden, moet de volledig gesloten 
gasklepreferentiepositie die in het ECM-geheugen is 
opgeslagen, opnieuw worden geregistreerd. (Zie 
“Beschrijving kalibratie elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie): ” voor 
gedetailleerde informatie.) Zie “Kalibreren van elektrisch 
gasklephuis (voor model met semi-automatische 
transmissie):  in hoofdstuk 1C” om dergelijke gegevens 
in de ECM te registreren.
• De noodvoeding van de ECM uitschakelen voor het 

vervangen van de accu en het verwijderen van de 
RADIO-zekering

• DTC's P0122, P0123, P0222, P0223, P2101, P2102, 
P2103, P2111, P2112, P2119 en/of P2135 wissen

• ECM vervangen
• Gasklep en/of gaspedaalpositie (APP)-sensor 

vervangen
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Algemene beschrijving

Opmerking betreffende orde en netheid
U4RS0B1101001

Een automotor is opgebouwd uit vele, op diverse wijzen 
bewerkte materialen (machinaal bewerkt, gehoond, 
gepolijst, ingeschuurd, etc.) met toleranties tot in 
duizendste millimeter (tienduizendste inch).
Dit betekent dat bij onderhoudswerkzaamheden aan 
interne motoronderdelen grote zorg en een schone 
werkomgeving van vitaal belang zijn.
U moet steeds voor ogen houden dat een goede 
reiniging en bescherming van bewerkte oppervlakken en 
wrijvingsvlakken deel uitmaken van de 
reparatieprocedure. Dit wordt als de standaardwerkwijze 
beschouwd, ook indien niet uitdrukkelijk vermeld.
• Smeer bij montage de wrijvingsvlakken rijkelijk met 

olie in om te zorgen dat deze oppervlakken vanaf het 
begin goed beschermd en gesmeerd zijn.

• Wanneer distributie-onderdelen, zuigers, zuigerveren, 
drijfstangen, drijfstanglagers en krukaslagers worden 
verwijderd voor onderhoud, moeten deze onderdelen 
op volgorde worden neergelegd.
Bij montage moeten de onderdelen weer op dezelfde 
plaats en in dezelfde positie als voorheen worden 
aangebracht.

• Maak de accukabels los alvorens grotere 
werkzaamheden aan de motor uit te voeren.
Indien dit wordt verzuimd, dan kan dit leiden tot 
beschadiging van de bedradingsbundels of andere 
elektrische onderdelen.

• De vier cilinders van de motor worden door middel 
van nummers van elkaar onderscheiden: nr. 1 (1), nr. 
2 (2), nr. 3 (3) en nr. 4 (4), geteld vanaf de 
krukaspoeliezijde tot de vliegwielzijde.

Algemene beschrijving van de motordiagnose
U4RS0B1101002

Dit voertuig is uitgerust met een motor- en een 
emissieregelsysteem die onder controle staan van de 
ECM.
Het motor- en het emissieregelsysteem in dit voertuig 
worden geregeld door de ECM. De ECM beschikt over 
een boorddiagnosesysteem dat een defect in dit 
systeem en een abnormale conditie van de onderdelen 
die de uitlaatgasemissie van de motor beïnvloeden, 
waarneemt. Bij de motordiagnose moet u “Beschrijving 
van het boorddiagnosesysteem: ” en 

“Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken: ” goed 
begrijpen en de diagnose verrichten zoals beschreven in 
“Controle van het motor- en emissieregelsysteem: ”.
Het mechanisch systeem, het motorkoelsysteem, het 
ontstekingssysteem, het uitlaatsysteem, etc. en het 
motor- en emissieregelsysteem zijn qua structuur en 
werking nauw met elkaar verwant. Ingeval zich een 
motorprobleem voordoet, ook wanneer het 
storingsindicatielampje (MIL) niet oplicht, moet het 
probleem worden onderzocht volgens “Controle van het 
motor- en emissieregelsysteem: ”.

Beschrijving van het boorddiagnosesysteem
U4RS0B1101003

De ECM in dit voertuig heeft de volgende functies.
• Wanneer het contactslot op ON wordt gezet (maar de 

motor nog niet gestart is), licht het 
storingsindicatielampje (MIL) (1) op om het circuit van 
het storingsindicatielampje (1) te testen.

• Wanneer de ECM een storing registreert die een 
nadelige invloed heeft op de uitlaatgasemissie terwijl 
de motor draait, doet hij het storingsindicatielampje 
(1) in de metergroep van het instrumentenbord 
oplichten of knipperen (knipperen alleen wanneer 
overslaan wordt vastgesteld die schade aan de 
katalysator kan veroorzaken) en slaat hij de plaats 
van de storing in zijn geheugen op.
(Als de ECM evenwel na het registreren van een 
storing 3 opeenvolgende normale rijcycli vaststelt, 
schakelt hij het storingsindicatielampje (1) uit. De DTC 
blijft echter in het geheugen bewaard.)

• Om de conditie te detecteren van een storing op 
sommige plaatsen in het systeem dat door de ECM 
wordt gecontroleerd en om als gevolg van die storing 
het storingsindicatielampje(1) te doen oplichten, wordt 
een detectielogica van 2 rijcycli gehanteerd. Dit 
voorkomt een verkeerde detectie.

• Wanneer een storing wordt gedetecteerd, worden de 
motor- en de rijcondities in het ECM-geheugen 
opgeslagen als freeze-framegegevens. (Zie de 
beschrijving onder “Freeze-framegegevens: ” voor 
nadere bijzonderheden.)1 2 3 4

I3RM0A110001-01
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• Communiceren is niet alleen mogelijk met het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat (2), maar ook 
met een algemeen gebruikt boorddiagnose-
uitleesapparaat. (De diagnose-informatie is 
toegankelijk met behulp van een uitleesapparaat.)

Opwarmcyclus
Onder een opwarmcyclus wordt verstaan dat het 
voertuig dusdanig is gebruikt dat de 
koelvloeistoftemperatuur is gestegen met ten minste 22 
°C (40 °F) sinds de motor is gestart en minimaal 70 °C 
(160 °F) bedraagt.

Rijcyclus
Een "Rijcyclus" is de periode tussen het starten van de 
motor en het afzetten van de motor.

Detectie-logica van 2 rijcycli
De storing die tijdens de eerste rijcyclus is 
waargenomen, wordt in het ECM-geheugen opgeslagen 
(onder de vorm van een voorlopige DTC), maar het 
storingsindicatielampje licht nog niet op. Het lampje licht 
pas op wanneer dezelfde storing voor de tweede maal 
wordt waargenomen in de daaropvolgende rijcyclus.

Voorlopige DTC
Een voorlopige DTC is een DTC die wordt gedetecteerd 
en opgeslagen na 1 rijcyclus waarin de DTC is 
gedetecteerd in de detectie-logica van 2 rijcycli.

Freeze-framegegevens
De ECM slaat de motor- en de rijcondities op het 
moment waarop de storing wordt gedetecteerd op in zijn 
geheugen (onder de vorm van gegevens, zoals 
afgebeeld). Deze gegevens worden de "Freeze-
framegegevens" genoemd.
Op die manier kunnen de motor- en de rijcondities (b.v., 
was de motor warm of niet, draaide de motor of niet, was 
het lucht-brandstofmengsel arm of rijk) op het moment 
waarop de storing werd waargenomen, worden 
achterhaald door het aflezen van de freeze-
framegegevens. Tevens beschikt de ECM over een 
functie waarmee alle freeze-framegegevens voor drie 
verschillende storingen worden opgeslagen in de 
volgorde waarin de storingen werden waargenomen. 
Deze functie maakt het mogelijk de volgorde waarin 
storingen zijn waargenomen te achterhalen. Dit komt 
van pas bij het opnieuw controleren van een probleem of 
bij het stellen van een diagnose.

3. DLC

2

3

1

I4RS0B110001-01

[A]: De aanduidingen 1ste en 2de tussen haakjes verwijzen naar de 
volgorde waarin de storingen werden waargenomen.

[A]

I3RB0A110002-01
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Prioriteit van freeze-framegegevens:
De ECM heeft 4 frames waarin de freeze-framegegevens kunnen worden opgeslagen. Het eerste frame slaat de 
freeze-framegegevens op van de storing die het eerst werd waargenomen. De in dit frame opgeslagen freeze-
framegegevens worden evenwel bijgewerkt op basis van de beschreven prioriteit. (Indien de storing zoals beschreven 
in het bovenste vak 1 hieronder wordt waargenomen nadat de freeze-framegegevens in het onderste vak 2 zijn 
opgeslagen, worden de freeze-framegegevens in vak 2 bijgewerkt met de freeze-framegegevens van vak 1.)

In het 2de t/m het 4de frame worden de freeze-framegegevens van iedere storing opgeslagen in de volgorde waarin 
de storingen worden gedetecteerd. Deze gegevens worden niet bijgewerkt.
De tabel laat bij wijze van voorbeeld zien hoe freeze-framegegevens worden opgeslagen wanneer twee of meer 
storingen worden waargenomen.

Wissen van freeze-framegegevens:
Tegelijk met het wissen van de DTC worden ook de 
freeze-framegegevens gewist.

Data-link-stekker (DLC)
De DLC (1) is in overeenstemming met SAEJ1962 wat 
de vorm van de stekker en de toewijzing van de pennen 
betreft.
De seriële OBD-datalijn (3) (K-lijn van ISO 9141) wordt 
door het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat of het 
algemeen gebruikte uitleesapparaat gebruikt om te 
communiceren met de ECM, de SDM van de airbag, het 
regelapparaat van het startblokkeersysteem (in ECM), 
de BCM (Body Control Module), de TCM (Transmission 
Control Module (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie)) en het ABS-regelapparaat.

Prioriteit Freeze-framegegevens in frame 1

1 Freeze-framegegevens bij aanvankelijke detectie van de storing waaronder overslag (P0300–P0304), 
brandstoftoevoer te arm (P0171) en brandstoftoevoer te rijk (P0172)

2 Freeze-framegegevens bij detectie van een andere storing dan de storingen beschreven onder 1.

Storingsdetectievolgorde

Frame
Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4

Bij te werken freeze-
framegegevens

1e freeze-
framegegevens

2e freeze-
framegegevens

3e freeze-
framegegevens

Geen storing Geen freeze-framegegevens

1 P0401 (EGR)
waargenomen

Gegevens bij detectie 
van P0401

Gegevens bij 
detectie van P0401 — —

2
P0171 
(brandstoftoevoersysteem)
waargenomen

Gegevens bij detectie 
van P0171

Gegevens bij 
detectie van P0401

Gegevens bij 
detectie van P0171 —

3 P0300 (overslaan)
waargenomen

Gegevens bij detectie 
van P0171

Gegevens bij 
detectie van P0401

Gegevens bij 
detectie van P0171

Gegevens bij 
detectie van P0300

4 P0301 (overslaan)
waargenomen

Gegevens bij detectie 
van P0171

Gegevens bij 
detectie van P0401

Gegevens bij 
detectie van P0171

Gegevens bij 
detectie van P0300

2. B + (niet-geschakelde positieve accuspanning van voertuig)
4. ECM-massa (signaalmassa)
5. Carrosseriemassa (chassismassa)

2

3 4
5

1

910111213141516

12345678

1
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Beschrijving motor- en emissieregelsysteem
U4RS0B1101004

Het motor- en emissieregelsysteem wordt 
onderverdeeld in 4 grote subsystemen: het 
luchtinlaatsysteem, het brandstoftoevoersysteem, het 
elektronisch regelsysteem en het emissieregelsysteem.
Het luchtinlaatsysteem bestaat uit het luchtfilter, het 
gasklephuis, de IAC-klep (voor modellen met A/T en M/
T) en het inlaatspruitstuk.

Het brandstoftoevoersysteem omvat de brandstofpomp, 
de verdeelleiding, etc.
Het elektronisch regelsysteem omvat de ECM, diverse 
sensors en andere gestuurde inrichtingen.
Het emissieregelsysteem omvat het EGR-, het EVAP- 
en het PCV-systeem.

Beschrijving CAN-communicatiesysteem
U4RS0B1101005

ECM (2), TCM (voor model met A/T of semi-automatische transmissie) (1), BCM (3), combinatiemeter (4) en keyless 
startregelapparaat (indien uitgerust met een keyless startregelsysteem) staan met elkaar in verbinding.
De communicatie tussen de apparaten gebeurt via het CAN (Controller Area Network) communicatiesysteem.

Het CAN-communicatiesysteem werkt met ultrasnelle seriële communicatie. Voor ultrasnelle gegevensoverdracht 
maakt het gebruik van een getwist paar van twee communicatielijnen. Verschillende regelapparaten kunnen 
tegelijkertijd communiceren. Bovendien worden communicatiefouten automatisch gedetecteerd. Elk apparaat leest de 
nodige gegevens uit en verstuurt gegevens. ECM communiceert als volgt met elk regelapparaat.

2

1

5

34
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1A-7 Algemene motorinformatie en diagnose: 

ECM-transmissiegegevens

OPMERKING

Bij communicatie tussen de ECM en de combinatiemeter en tussen de ECM en het keyless 
startregelapparaat (indien uitgerust met een keyless startregelsysteem), worden gegevens alleen van 
de ECM naar de combinatiemeter en het keyless startregelapparaat (indien uitgerust met een keyless 
startregelsysteem) gestuurd. (Combinatiemeter en keyless startregelapparaat (indien uitgerust met 
een keyless startregelsysteem) sturen geen gegevens naar de ECM.)
 

BCM Combinatiemeter

Keyless  
startregelapparaat  
(indien uitgerust  

met keyless  
startregelsysteem)

TCM  
(voor model met  

semi-automatische  
transmissie)

TCM
(voor model  

met A/T)

Vraag motorkoppeldriver

Motortoerental

Hoogste versnelling buiten werking

Regeling koppelomvormerkoppeling  

buiten werking

Signaal vergrendelings-/

slipregeling buiten werking

Gaskleppositie

Indicatie startblokkeersysteem

Motoremissiedefect

Rijsnelheid

Motorkoelvloeistoftemperatuur

Rempedaalschakelaar actief

A/C-koelmiddeldruk  

(indien uitgerust met A/C)

Afstand in kilometer per  

liter brandstof

Klaar om compressor van  

airconditioning te koppelen

Gaspedaalpositie

Inlaatluchttemperatuur

ECM Zenden GEGEVENS

I4RS0B110095D-03



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-8

ECM-ontvangstgegevens

TCM  
(voor model  

met A/T)
BCM

GEGEVENSECM Ontvangen

TCM  
(voor model met  

semi-automatische  
transmissie)

Keyless  
startregelapparaat  
(indien uitgerust  

met keyless  
startregelsysteem)

Effectieve versnelling
ECO-stand

Koppelingsindicator

ID code

Ontstekingsvertraging  
gewenst voor lager koppel

Vrijloopslipregelsignaal
Rijsnelheidspuls
Geldigheid TCM-gegevens

Keuzehendelstand

Effectieve versnelling
A/C-schakelaar ON  
(indien uitgerust met A/C)

Elektrische belasting actief 
(goedkeuringslampje)

Elektrische belasting actief  
(achterruitverwarming)
Contactslot op ON

I4RS0B110096D-01



1A-9 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Beschrijving luchtinlaatsysteem
U4RS0B1101006

De hoofdonderdelen van het luchtinlaatsysteem zijn het luchtfilter (1), de uitlaatslang van het luchtfilter (2), het 
gasklephuis (3), de stationair-luchtregelklep (4) (voor modellen met A/T en M/T) en het inlaatspruitstuk (5).
De lucht (de hoeveelheid is afhankelijk van de openingshoek van de gasklep (6) en van het motortoerental) wordt door 
het luchtfilter gefilterd, stroomt door het gasklephuis, wordt verdeeld door het inlaatspruitstuk en wordt tenslotte in elke 
verbrandingskamer getrokken.
Wanneer bij modellen met A/T en M/T de stationair-luchtregelklep wordt geopend door een signaal van de ECM, zal 
de lucht (7) via het omloopkanaal langs de gasklep stromen en dan in het inlaatspruitstuk worden gezogen.
Bij modellen met semi-automatische transmissie is het gasklephuis niet uitgerust met een IAC-klep voor stationair-
toerentalregeling. Het stationair toerental wordt geregeld door de gasklepactuator (8) die de gasklep opent/sluit. (Zie 
“Beschrijving elektrisch gasklephuis (voor model met semi-automatische transmissie): ” voor gedetailleerde 
informatie.)

5

4

2

1

3
8

7

6
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-10

Beschrijving elektrisch gasklephuis (voor model met semi-automatische transmissie)
U4RS0B1101009

Het elektrisch gasklephuissysteem bestaat uit het elektrisch gasklephuis, de gaspedaalpositie (APP)-sensor, ECM en 
gasklepactuatorrelais.
Dit zijn de assemblagecomponenten.
• Elektrisch gasklephuis: gasklep, gasklepactuator, 2 gaskleppositiesensors
• Gaspedaalpositie (APP)-sensor: gaspedaal, 2 gaspedaalpositiesensors

Werking
De ECM (5) detecteert opening (intrapping pedaal) van het gaspedaal op basis van de signaalspanning van de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor (1) en gebruikt deze gegevens en de motorwerkingstoestand om de optimale 
gasklepopening te berekenen. Anderzijds detecteert de ECM de gasklepopening op basis van de signaalspanning 
van de gasklepsensor (3) in het gasklephuis (2) en wordt die vergeleken met de berekende optimale gasklepopening 
zoals hierboven beschreven. Wanneer beide verschillen, regelt de ECM de werkingsratio (100% – 0%) op basis van 
het verschil om de gasklepactuator (motor) (4) in het gasklephuis aan te sturen. Wanneer er geen verschil is, regelt de 
ECM de werkingsratio op ongeveer 15% om de gasklepopening aan te houden. Op die manier wordt de gasklep (17) 
geopend en gesloten om de optimale gasklepopening te bekomen.
Doordat in dit systeem de gaskleppositiesensor en gaspedaalpositie (APP)-sensor elk met 2 sensors (hoofd en sub) 
werken, worden abnormale situaties op bijzonder nauwkeurige en betrouwbare wijze gedetecteerd. Wanneer de ECM 
bovendien een fout in het systeem detecteert, wordt het gasklepactuatorrelais (8) uitgeschakeld zodat de 
gasklepactuator niet meer wordt geregeld. Wanneer het gasklepactuatorrelais is uitgeschakeld, wordt de gasklep 
vergrendeld in een opening van ong. 8° vanaf de volledig gesloten positie (standaardopening) onder invloed van de 
terugstelveer en openingsveer in het gasklephuis.
Dit gasklephuis is niet uitgerust met een IAC-klep voor stationair-toerentalregeling. Het stationair toerental wordt 
geregeld door de gasklepactuator die de gasklep opent/sluit.

4

1

2

17

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

I4RS0B110007-02

6. CPU 11. Signaal gaspedaalpositie (APP)-sensor 
(hoofd)

15. Stuursignaal gasklepactuator

7. Stuurcircuit gasklepactuator 12. Signaal gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 16. Voeding gasklepactuator
9. Van “TH MOT”-zekering 13. Signaal gaskleppositiesensor (hoofd) 18. Regelsignaal gasklepactuatorrelais

10. Vanaf hoofdrelais 14. Signaal gaskleppositiesensor (sub)



1A-11 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Beschrijving kalibratie elektrisch gasklephuis (voor model met semi-automatische transmissie)
U4RS0B1101010

De ECM berekent de opening van de gasklep op basis van de volledig gesloten gaskleppositie van het elektrisch 
gasklephuissysteem. De volledig gesloten positiegegevens worden opgeslagen in het ECM-geheugen. De volledig 
gesloten positie van de gasklep van het elektrisch gasklephuissysteem (signaalspanning van gaskleppositiesensor 
wanneer de gasklep volledig is gesloten) verschilt volgens afwijkingen tussen gasklep en gaskleppositiesensor. 
Doordat met deze afwijkingen rekening dient te worden gehouden voor het regelen van de gasklep, moeten de 
volledig gesloten gaskleppositiegegevens worden opgeslagen in de ECM. Wanneer deze gegevens worden 
geregistreerd in de ECM, worden ze opgeslagen in het RAM (geheugen) van de ECM en gebruikt als basisgegevens 
voor het regelen van de gasklep. Deze gegevens worden gewist wanneer werkzaamheden worden verricht zoals 
beschreven in “Voorzorgsmaatregelen bij het kalibreren van het elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie): ”.
Na het vervangen van het gasklephuis en/of de gaspedaalpositie (APP)-sensor, moeten de volledig gesloten 
positiegegevens in het geheugen van de ECM worden gewist en moeten nieuwe worden opgeslagen, zoniet kan de 
ECM de volledig gesloten positie niet correct beoordelen.
Zie “Kalibreren van elektrisch gasklephuis (voor model met semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C” om 
dergelijke gegevens te registreren. (Na het wissen van de volledig gesloten positiegegevens, opent en sluit de ECM 
alleen de eerste keer de gasklep ongeveer 5 seconden nadat het contactslot op ON werd gezet om de volledig 
gesloten gaskleppositie te registreren. Wanneer de motor tijdens dit registratieproces wordt gestart, kunnen 
symptomen als "langere starttijd" of "trage toename van het toerental na het starten" optreden. Door het contactslot 
eenmaal op OFF te zetten en vervolgens opnieuw te starten, is registratie beëindigd.)

Beschrijving elektronisch regelsysteem
U4RS0B1101007

Het elektronisch regelsysteem bestaat uit 1) diverse sensors die de toestand van de motor en de rijcondities 
registreren, 2) de ECM, die de diverse inrichtingen stuurt op basis van de signalen die van de sensors worden 
ontvangen en 3) diverse gestuurde inrichtingen.
Het systeem bestaat uit de volgende subsystemen:
• Regelsysteem voor brandstofinspuiting
• Ontstekingsregelsysteem
• Stationair-toerentalregelsysteem (voor modellen met A/T en M/T)
• Elektrisch gasklephuisregelsysteem (voor model met semi-automatische transmissie)
• Regelsysteem voor brandstofpomp
• Stuurrelais van radiateurventilator
• Regelsysteem verdampingsemissie
• EGR-systeem
• Regelsysteem voor verwarming van zuurstofsensor
• A/C-regelsysteem (indien uitgerust met A/C)
• Regelsysteem nokkenaspositie
• Startblokkeersysteem
• Controller (computer)-communicatiesysteem
Met name de ECM (Engine Control Module), BCM (Body electrical Control Module), combinatiemeter, TCM 
(Transmission Control Module (voor modellen met A/T of semi-automatische transmissie)) en keyless 
startregelapparaat (indien uitgerust met keyless startregelsysteem) communiceren onderling via het CAN (Controller 
Area Network).



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-12

Stroomschema motor- en emissieregelsysteem
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1A-13 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Schakelschema ECM-ingang/uitgang
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IG2

42
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BLU/ORN
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32
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-14

1. CKP-sensor 27. Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter 53. EPS-regelapparaat
2. CMP-sensor 28. Brandstofpomprelais 54. Brandstofpeilsensor
3. VSS 29. Brandstofpomp 55. “RADIO”-zekering
4. MAP-sensor 30. Relais van radiateurventilator nr. 1 56. BCM
5. Detonatiesensor 31. Motor van de radiateurventilator 57. "A/C COMP"-zekering (indien uitgerust met 

A/C)
6. TP-sensor (voor modellen met A/T en M/

T)
32. EGR-klep 58. “RDTR FAN”-zekering

7. ECT-sensor 33. Relais van radiateurventilator nr. 3 59. “FI”-zekering
8. Verwarmde zuurstofsensor-2 34. “IG COIL”-zekering 60. “ST SIG”-zekering
9. Verwarmde zuurstofsensor-1 35. MAF- en IAT-sensor 61. “ST MOT”-zekering

10. Sensor uitlaattemperatuur A/C-verdamper 
(indien uitgerust met A/C)

36. Bobine (voor bougies nr. 1 en 4) 62. Aanjagermotorrelais

11. Accu 37. Bobine (voor bougies nr. 2 en 3) 63. Combinatiemeter
12. Relais van radiateurventilator nr. 2 38. Remlichtschakelaar 64. “IG ACC”-zekering
13. ABS-regelapparaat 39. Remlicht 65. Alleen voor modellen met M/T en semi-

automatische transmissie
14. A/C-compressorrelais (indien uitgerust 

met A/C)
40. Startmotorrelais 66. Alleen voor model met A/T

15. Aanjagermotor 41. Transmissiebereikschakelaar (voor model met A/T) 67. Naar TCM (voor model met A/T)
16. Aanjagersnelheidskiezer 42. Contactslot 68. Naar de SDM
17. Magneetkoppeling van A/C-compressor 

(indien uitgerust met A/C)
43. Hoofdrelais 69. Naar de regeleenheid EPS

18. A/C-schakelaar (indien uitgerust met A/C) 44. TCM (voor model met A/T of semi-automatische 
transmissie)

70. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (voor model 
met semi-automatische transmissie)

19. A/C-koelmiddeldruksensor (indien 
uitgerust met A/C)

45. Startmotor 71. Gasklepactuatorrelais (voor model met 
semi-automatische transmissie)

20. Spoelantenne startblokkeersysteem 46. Afschermingsdraad 72. Elektrisch gasklephuis (voor model met 
semi-automatische transmissie)

21. Data-link-stekker 47. Hoofdzekeringenkast 73. Gasklepactuator (voor model met semi-
automatische transmissie)

22. Verstuiver nr. 1 48. Barometrische-druksensor 74. Gaskleppositiesensor (voor model met 
semi-automatische transmissie)

23. Verstuiver nr. 2 49. Olieregelklep (nokkenaspositieregeling) (voor modeln 
met M15-motor)

75. Alleen voor model met semi-automatische 
transmissie

24. Verstuiver nr. 3 50. Motormassa 76. Keyless startregelapparaat (indien uitgerust 
met keyless startregelsysteem)

25. Verstuiver nr. 4 51. Carrosseriemassa 77. “TH MOT”-zekering
26. IAC-klep (voor modellen met A/T en M/T) 52. Afschermingsmassa



1A-15 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Plaatsing van de aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Stekker: C37
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Aansluiti
ng

Draadkleur Circuit
Aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

1 BLU/YEL Uitgang brandstofverstuiver nr. 
1 31 — —

2 BLU/WHT Uitgang brandstofverstuiver nr. 
2 32 — —

3 GRN/ORN Uitgang van EGR-klep 
(stappenmotor spoel 2) 33 — —

4 GRN/RED Uitgang van EGR-klep 
(stappenmotor spoel 1) 34 — —

5 GRN/WHT Uitgang van bobine nr. 2 en nr. 
3 35 — —

6 GRN/YEL Uitgang van bobine nr. 1 en nr. 
4 36 — —

7 GRY/BLU

Motortoerentalsignaaluitgang 
voor TCM (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

37 — —

8 — — 38 — —

9 PPL

Rijsnelheidssensorsignaal 
(voor modellen met M/T en 
semi-automatische 
transmissie)

39 — —

10 WHT Zuurstofsignaal van 
verwarmde zuurstofsensor-1 40 WHT

Gaskleppositiesensor (sub)-
signaal (voor model met semi-
automatische transmissie)

11 BRN Zuurstofsignaal van 
verwarmde zuurstofsensor-2 41 —

Massa voor 
afschermingsdraad van TP-
sensorcircuit (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

12 WHT

CAN (laag) communicatielijn 
(actief laag signaal) naar TCM 
(voor modellen met A/T en 
semi-automatische 
transmissie)

42 BLK

Massa voor 
gaskleppositiesensor (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

13 RED

CAN (hoog) communicatielijn 
(actief hoog signaal) naar TCM 
(voor modellen met A/T en 
semi-automatische 
transmissie)

43 RED

Uitgang voor 5V-voeding van 
gaskleppositiesensor (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

14 GRY/RED

Uitgang van 5V-voeding voor 
TP-sensor (voor modellen met 
A/T en M/T), MAP-sensor, A/C-
koelmiddeldruksensor (indien 
uitgerust met A/C)

44 LT GRN/BLK
Uitgang voor gasklepactuator 
(voor model met semi-
automatische transmissie)



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-16

15 BLK Massa voor ECM 45 LT GRN/RED
Uitgang voor gasklepactuator 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

16 BLU/RED Uitgang brandstofverstuiver nr. 
3 46 BLK/RED Verwarmingsuitgang van 

verwarmde zuurstofsensor–1

17 BLU/ORN Uitgang brandstofverstuiver nr. 
4 47 RED/BLU Verwarmingsuitgang van 

verwarmde zuurstofsensor–2

18 BRN/YEL Uitgang van EGR-klep 
(stappenmotor spoel 4) 48 YEL/GRN Signaal van startmotor

19 WHT/RED Uitgang van EGR-klep 
(stappenmotor spoel 3) 49 RED/WHT IAC-klepuitgang (voor 

modellen met A/T en M/T)

20 RED/YEL CMP-sensorsignaal 50 — Massa van ECM voor 
afschermingsdraad

21 PNK Signaal van CKP-sensor 51 — Massa van ECM voor 
afschermingsdraad

22 PPL/WHT

Rijsnelheidssignaaluitgang 
voor TCM (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

52 — Massa van ECM voor 
afschermingsdraad

23 — — 53 RED/BLK
Signaal van absolute 
spruitstukdruksensor (MAP-
sensor)

24 LT GRN
Signaal van 
koelvloeistoftemperatuursenso
r (ECT-sensor)

54

GRY/BLU
Gaskleppositie (TP)-sensor 
(voor modellen met A/T en M/
T)

GRN
Gaskleppositiesensor (hoofd)-
signaal (voor model met semi-
automatische transmissie)

25 BLK/YEL Inlaatluchttemp. (IAT)-
sensorsignaal 55 ORN Massa voor sensors

26 GRN/BLK
Signaal van sensor voor 
massa van doorgestroomde 
lucht (MAF-sensor)

56 RED Signaal van detonatiesensor

27 GRY Massa voor MAF-sensor 57 YEL Massa voor sensors
28 — — 58 BLK/ORN Massa voor ECM

29 BLU/BLK Uitgang van afzuigklep van 
EVAP-koolstoffilter 59 YEL/BLK Massa olieregelklep (voor 

model met M15-motor)

30 BLK Massa voor ECM 60 YEL/RED Olieregelklepuitgang (voor 
model met M15-motor)

Aansluiti
ng

Draadkleur Circuit
Aansluiti

ng
Draadkleur Circuit



1A-17 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Stekker: E23

Aansluiti
ng

Draadkleur Circuit
Aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

1 BLK/RED Hoofdvoeding 31 BLK
Massa voor ECM (voor model 
met semi-automatische 
transmissie)

2 WHT/RED Voeding voor intern ECM-
geheugen 32 RED/YEL

Voeding 
gasklepactuatorstuurcircuit. 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

3 RED
CAN-communicatielijn (actief 
hoog signaal) voor BCM, 
combinatiemeter

33 — —

4 BRN Motortoerentalsignaaluitgang 
voor EPS-regelapparaat 34 RED

Uitgang voor 5V-voeding van 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor (sub) (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

5 PPL/WHT 12V seriële communicatielijn 
van data-link-stekker 35 BRN

Uitgang voor 5V-voeding van 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor (hoofd) (voor model 
met semi-automatische 
transmissie)

6 — — 36 YEL

Signaal gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (sub) (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

7 — — 37 GRN

Signaal gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (hoofd) (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

8 — — 38 — —
9 — — 39 — —
10 — — 40 — —
11 — — 41 — —
12 — — 42 — —

13 YEL/RED Kloksignaal voor spoelantenne 
startblokkeersysteem 43 — —

14 — — 44 — —

15 GRN/WHT Uitgang van 
brandstofpomprelais 45 BLU/ORN

Uitgang gasklepactuatorrelais 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

16 BLK/RED Hoofdvoeding 46 LT GRN Uitgang relais van 
radiateurventilator nr. 1

17 — — 47 GRY Uitgang A/C-compressorrelais 
(indien uitgerust met A/C)

18 WHT
CAN-communicatielijn (actief 
laag signaal) voor BCM, 
combinatiemeter

48 GRN Uitgang relais van 
radiateurventilator nr. 2 en nr. 3

19 BLU/WHT Elektrisch belastingssignaal 
voor aanjagermotor 49 — —

20 GRN/WHT Remlichtschakelaarsignaal 50 —

Massa voor 
afschermingsdraad van 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor (voor model met semi-
automatische transmissie)
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21 — — 51 WHT

Massa gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (sub) (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

22 — — 52 BLU

Massa gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (hoofd) (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

23 — — 53 — —

24 YEL/RED Signaal van 
brandstofpeilsensor 54 ORN Massa voor sensors

25 PPL Rijsnelheidssignaaluitgang 
voor EPS-regelapparaat 55 RED

Signaal A/C-
koelmiddeldruksensor (indien 
uitgerust met A/C)

26 RED/BLU EPS-signaal 56 — —

27 — — 57 WHT/BLK

Sensorsignaal 
uitlaattemperatuur A/C-
verdamper (indien uitgerust 
met A/C)

28 YEL/BLK
Seriële communicatielijn voor 
spoelantenne 
startblokkeersysteem

58 — —

29 BLK/WHT Signaal van contactslot 59 — —

30 WHT Uitgang startmotorrelais 60 BRN/WHT Uitgang van 
hoofdvoedingsrelais

Aansluiti
ng

Draadkleur Circuit
Aansluiti

ng
Draadkleur Circuit



1A-19 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Ingangs-/uitgangs-tabel voor motor- en emissieregeling
U4RS0B1101008

INVOER

UITGANG

ELEKTRISCH REGELAPPARAAT

BRANDSTOFPEILSENSOR Detecteren van brandstofpeil

BAROMETRISCHE- DRUKSENSOR

REMLICHTSCHAKELAAR

STARTSCHAKELAAR

CONTACTSLOT

A/C-KOELMIDDELDRUKSENSOR (indien uitgerust met A/C)

AANJAGERSCHAKELAAR

A/C-SCHAKELAAR (INDIEN UITGERUST MET A/C)

A/C-VERDAMPERTEMPERATUUR- SENSOR (indien uitgerust met A/C)

VSS

VERWARMDE ZUURSTOFSENSOR-1

VERWARMDE ZUURSTOFSENSOR-2

IAT-SENSOR VAN MAF- EN IAT-SENSOR

MAF-SENSOR VAN MAF- EN IAT-SENSOR

ECT-SENSOR

TP-SENSOR (voor model met semi-automatische transmissie)

TP-SENSOR (voor modellen met A/T en M/T)
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TCM (voor model met semi-automatische transmissie)

GASPEDAALPOSITIE (APP)-SENSOR 
(voor model met semi-automatische transmissie)
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-20

Schema en routetabel

Systeemdiagram motor- en emissieregelsysteem
U4RS0B1102001
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1A-21 Algemene motorinformatie en diagnose: 

1. Luchtfilter 16. CMP-sensor 31. Accu
2. Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter 17. CKP-sensor 32. A/C-compressorrelais (indien uitgerust met A/C)
3. MAF- en IAT-sensor 18. Radiateurkoelventilator 33. A/C-schakelaar (indien uitgerust met A/C)
4. TP-sensor 19. Combinatiemeter 34. Sensor uitlaattemperatuur A/C-verdamper (indien uitgerust 

met A/C)
5. IAC-klep (voor modellen met A/T en M/T) 20. BCM 35. Spoelantenne startblokkeersysteem
6. MAP-sensor 21. Contactslot 36. Hoofdrelais
7. EGR-klep 22. Magnetische startschakelaar 37. VSS (voor modellen met M/T en semi-automatische 

transmissie)
8. EVAP-koolstoffilter 23. Verwarmde zuurstofsensor (HO2S)-

2
38. Olieregelklep (voor model met M15-motor)

9. Regelklep tankdruk (ingebouwde 
brandstofpomp)

24. DLC 39. TCM (voor model met A/T of semi-automatische transmissie)

10. Brandstofpomp (met drukregelaar) 25. Elektrische belasting 40. Startmotorrelais
11. Bobine 26. Brandstofpeilsensor 41. A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C)
12. Brandstofverstuiver 27. Remlicht 42. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (voor model met semi-

automatische transmissie)
13. Verwarmde zuurstofsensor (HO2S)-1 28. Remlichtschakelaar 43. Gasklepactuatorrelais (voor model met semi-automatische 

transmissie)
14. Detonatiesensor 29. ECM 44. Gasklepactuator (voor model met semi-automatische 

transmissie)
15. ECT-sensor 30. Barometrische-druksensor 45. Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) (voor model met 

A/T)



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-22

Plaats van de onderdelen

Locatie onderdelen van het elektronisch regelsysteem
U4RS0B1103001

OPMERKING

In de figuur wordt een voertuig met links stuur getoond. Bij een voertuig met rechts stuur zijn de 
onderdelen met een sterretje (*) aan de tegenovergestelde zijde gemonteerd.
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1A-23 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Diagnose-informatie en -procedures

Controle van het motor- en emissieregelsysteem
U4RS0B1104001

Zie de hierna volgende bladzijden voor nadere bijzonderheden over iedere stap.

Informatiesensors Regelsystemen Overige

1. MAF- en IAT-sensor a: Brandstofverstuiver A: ECM
2. TP-sensor (voor modellen met A/T en 

M/T) of elektrisch gasklephuis 
(ingebouwde gaskleppositiesensor en 
gasklepactuator) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

b: Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter B: Combinatiemeter

3. Remlichtschakelaar c: Brandstofpomprelais C: EVAP-koolstoffilter
4. ECT-sensor d: EGR-klep D: Sensor uitlaattemperatuur A/C-verdamper (indien 

uitgerust met A/C)
5. Verwarmde zuurstofsensor-1 e: Storingsindicatielampje E: Data-link-stekker

5-1. Verwarmde zuurstofsensor-2 f: Relais van radiateurventilator nr. 1 F: A/C-compressorrelais (indien uitgerust met A/C)
6. VSS g: IAC-klep (voor modellen met A/T en M/T) G: TCM (voor model met A/T of semi-automatische 

transmissie)
7. Accu h: Bobine (met ontsteker) H: BCM (in verbindingsblok)
8. CMP-sensor (voor model met M15-

motor)
i: Hoofdrelais I Spoelantenne startblokkeersysteem

9. MAP-sensor j: Olieregelklep (voor model met M15-motor) J: EPS-regelapparaat
10. CKP-sensor k: Relais van radiateurventilator nr. 2 K: A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/

C)
11. Brandstofpeilsensor l : Relais van radiateurventilator nr. 3
12. Detonatiesensor m: Startmotorrelais
13. CMP-sensor (voor model met M13-

motor)
n: Indicatielampje van startblokkeersysteem

14. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

o: Gasklepactuatorrelais (voor model met semi-
automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 ) Beschrijving van het probleem door de klant

1) Analyseer de beschrijving van het probleem door de 
klant zoals beschreven onder "Beschrijving van het 
probleem door de klant".

Is een analyse gemaakt van de beschrijving van het 
probleem door de klant?

Ga naar stap 2. Analyseer de 
beschrijving van het 
probleem door de klant.

2 ) DTC / Freeze-framegegevens controleren, noteren en 
wissen

1) Controleren op DTC (met inbegrip van hangende DTC) 
zoals beschreven onder “DTC / Freeze-framegegevens 
controleren, noteren en wissen”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Druk DTC en freeze-
framegegevens af of 
noteer ze en wis ze 
zoals beschreven onder 
“Wissen van DTC: ”, en 
ga naar stap 3.

Ga naar stap 4.

3 ) Visuele inspectie

1) Voer de visuele inspectie uit zoals beschreven onder 
"Visuele inspectie".

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel en ga 
naar stap 11.

Ga naar stap 5.

4 ) Visuele inspectie

1) Voer de visuele inspectie uit zoals beschreven onder 
"Visuele inspectie".

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel en ga 
naar stap 11.

Ga naar stap 8.

5 ) Bevestigen van de symptomen

1) Bevestig de symptomen zoals beschreven onder 
"Bevestigen van de symptomen".

Wordt het symptoom van de storing waargenomen?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 7.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-24

Stap 1: Beschrijving van het probleem door de klant
Noteer de bijzonderheden van het probleem (defect, klacht) zoals deze door de klant worden beschreven. U kan de 
hieronder afgedrukte vragenlijst gebruiken om de informatie overzichtelijk te noteren en op basis daarvan een correcte 
analyse en diagnose te kunnen uitvoeren.

6 ) Opnieuw controleren en noteren van DTC/freeze-
framegegevens

1) Lees opnieuw de DTC en de freeze-framegegevens af 
zoals beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.

7 ) Opnieuw controleren en noteren van DTC/freeze-
framegegevens

1) Lees opnieuw de DTC en de freeze-framegegevens af 
zoals beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 10.

8 ) Basiscontrole van de motor en onderzoeken van 
motorsymptomen

1) Controleren en repareren volgens “Basiscontrole van de 
motor: ” en “Onderzoeken van motorsymptomen: ”.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 11. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen) 
en ga naar stap 11.

9 ) Onderzoeken van de DTC

1) Controleer en repareer overeenkomstig het 
desbetreffende DTC-schema.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 11. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen) 
en ga naar stap 11.

10 ) Sporadische problemen controleren

1) Controleer op sporadische storingen zoals beschreven 
onder "Sporadische problemen controleren".

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen) en ga naar 
stap 11.

Ga naar stap 11.

11 ) Eindinspectie

1) Wis de eventuele DTC(’s).
2) Voer de eindinspectie uit zoals beschreven onder 

"Eindinspectie".

Wordt een storingssymptoom, een DTC of een abnormale 
conditie waargenomen?

Ga naar stap 6. Einde.

Stap Actie Ja Nee
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Vragenlijst voor de klant (voorbeeld)

OPMERKING

De vragenlijst is een standaard voorbeeld. De vragenlijst kan worden aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden.
 

I4RS0B110099D-01
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Stap 2: DTC / Freeze-framegegevens controleren, 
noteren en wissen
Lees eerst de DTC (inclusief voorlopige DTC) af zoals 
beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”. Als een DTC wordt 
aangegeven, druk ze dan samen met de freeze-
framegegevens af of noteer ze en wis ze zoals 
beschreven in “Wissen van DTC: ”. Een DTC geeft aan 
dat een storing in het systeem is opgetreden, maar niet 
of deze zich nu voordoet, dan wel of ze zich in het 
verleden heeft voorgedaan en de normale conditie 
intussen is hersteld. Om te weten welk geval van 
toepassing is, moet u het symptoom in kwestie 
controleren zoals beschreven in stap 5 en vervolgens de 
DTC opnieuw aflezen zoals beschreven in stappen 6 en 
7.
Wanneer de diagnose alleen wordt gebaseerd op de 
DTC die in deze stap wordt aangegeven of wanneer 
wordt verzuimd om de DTC in deze stap te wissen, kan 
een verkeerde diagnose worden gesteld, kan een 
storingsmelding optreden voor een normaal werkend 
circuit of kan het storingzoeken worden bemoeilijkt.

Stap 3 en 4: Visuele inspectie
Voer als voorbereidende stap een visuele controle uit 
van de onderdelen die instaan voor de goede werking 
van de motor zoals beschreven onder “Visuele inspectie: 
”.

Stap 5: Bevestigen van de symptomen
Controleer de symptomen op basis van informatie 
afkomstig uit “Stap 1: Beschrijving van het probleem 
door de klant: ” en “Stap 2: DTC / Freeze-
framegegevens controleren, noteren en wissen: ”. 
Bevestig ook de DTC zoals beschreven in "Bevestigen 
van de DTC" voor iedere DTC-diagnose.

Stap 6 en 7: Opnieuw controleren en noteren van 
DTC/freeze-framegegevens
Zie “Aflezen van DTC’s: ” voor de controleprocedure.

Stap 8: Basiscontrole van de motor en onderzoeken 
van motorsymptomen
Verricht eerst een basiscontrole van de motor zoals 
beschreven onder “Basiscontrole van de motor: ”. 
Wanneer het einde van de diagnosetabel is bereikt, 
dienen de onderdelen te worden gecontroleerd van het 
systeem dat verdacht wordt als mogelijke oorzaak zoals 
beschreven onder “Onderzoeken van motorsymptomen: 
” en op basis van de symptomen die in het voertuig 
worden waargenomen (symptomen die werden 
verkregen via de beschrijving van het probleem door de 
klant, het bevestigen van de symptomen en/of de 
basiscontrole van de motor) en repareer of vervang 
indien nodig defecte onderdelen.

Stap 9: Onderzoeken van de DTC (zie desbetreffende 
DTC-  diagnosetabel)
Spoor op basis van de DTC die werd aangegeven in 
stap 6 of 7 en aan de hand van de desbetreffende DTC-
diagnosetabel de oorzaak van de storing op, zoals b.v. 
een sensor, schakelaar, bedradingsbundel, stekker, 
actuator, ECM of een ander onderdeel en repareer of 
vervang onderdelen die defect zijn.

Stap 10: Sporadische problemen controleren
Controleer de onderdelen waarin een sporadische 
storing gemakkelijk kan optreden  (b.v. 
bedradingsbundel, stekker, etc.) zoals beschreven in 
“Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  in 
hoofdstuk 00” en het aanverwante circuit van de DTC 
die in stap 2 is genoteerd.

Stap 11: Eindinspectie
Controleer of het symptoom verdwenen is en of er geen 
abnormale condities meer bestaan in de motor. Indien 
de reparatie betrekking had op de DTC, moet de DTC 
worden gewist en moet vervolgens de procedure voor 
bevestiging van de DTC worden uitgevoerd om te 
controleren of er geen DTC meer wordt aangegeven.

Controle van het storingsindicatielampje (MIL)
U4RS0B1104002

1) Zet het contactslot op ON (de motor niet starten) en 
kijk of het storingsindicatielampje (1) oplicht.
Wanneer het storingsindicatielampje niet oplicht (of 
dimt) maar de motor kan worden gestart, ga dan 
naar “Storingsindicatielampje licht niet op met 
contactslot op ON en afgezette motor (maar motor 
kan wel worden gestart): ” om de storing te 
onderzoeken.
Wanneer het storingsindicatielampje niet oplicht met 
het contactslot op ON en de motor niet kan worden 
gestart, ga dan naar “Controle van voedings- en 
massacircuit ECM: ”.

2) Start de motor en kijk of het storingsindicatielampje 
uitgaat.
Als het storingsindicatielampje blijft branden en geen 
DTC in de ECM (PCM) is opgeslagen, ga dan naar 
“Storingsindicatielampje blijft branden (ON) nadat de 
motor is gestart: ” om de storing te onderzoeken.

1
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Aflezen van DTC’s
U4RS0B1104003

OPMERKING

Het storingscontrolelampje licht op wanneer 
de ECM en/of TCM (een) defect(en) 
detecteert. De ECM en TCM slaan 
diagnosegegevens zoals de diagnosecode 
(DTC) op in het geheugen en sturen deze 
naar het diagnosecode-uitleesapparaat.
Controleer dus zowel de ECM als de TCM op 
diagnosecodes met behulp van het 
diagnosecode-uitleesapparaat want de 
diagnosecodes die zijn opgeslagen in de 
ECM en TCM worden niet tegelijkertijd 
uitgelezen en weergegeven. De ECM en TCM 
moeten echter niet worden gecontroleerd 
met het algemene diagnose-uitleesapparaat 
omdat de diagnosecodes die zijn opgeslagen 
in de ECM en TCM tegelijkertijd worden 
uitgelezen en weergegeven.
 

1) Maak het algemeen gebruikte OBD-uitleesapparaat 
of het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat klaar.

2) Sluit met het contactslot op OFF het apparaat aan op 
de data-link-stekker (DLC) (1), die zich op de 
onderkant van het instrumentenbord aan de zijde 
van de bestuurdersstoel bevindt.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON en kijk of het 
storingsindicatielampje oplicht.

4) Lees DTC(’s), voorlopige DTC(’s) en freeze-
framegegevens af door de instructies te volgen die 
op het uitleesapparaat worden aangegeven en druk 
ze af of noteer ze. Zie de gebruikershandleiding van 
het uitleesapparaat voor meer informatie.
Indien communicatie tussen het uitleesapparaat en 
de ECM niet mogelijk is, controleer dan of het 
uitleesapparaat in staat is te communiceren door het 
aan te sluiten op de ECM van een ander voertuig. 
Indien communicatie mogelijk is, is het 
uitleesapparaat in orde. Controleer vervolgens de 
data-link-stekker en de seriële datalijn (circuit) in het 
voertuig waarmee geen communicatie mogelijk was. 
Indien stekker en circuit OK zijn, controleer dan of 
voedings- en massacircuits van de ECM en DLC in 
goede staat verkeren zoals beschreven onder 
“Controle van voedings- en massacircuit ECM: ”.

5) Zet na het controleren het contactslot op OFF en 
maak het uitleesapparaat los van de data-link-
stekker.

Wissen van DTC
U4RS0B1104004

1) Sluit het algemeen gebruikte OBD-uitleesapparaat of 
het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan op 
de data-link-stekker, op dezelfde wijze als voor het 
aflezen van DTC’s.

2) Zet het contactslot op OFF en dan weer op ON.
3) Wis de DTC(’s) en voorlopige DTC(’s) volgens de 

instructies die op het uitleesapparaat worden 
aangegeven. Zie de gebruikershandleiding van het 
uitleesapparaat voor meer informatie.

4) Zet na het wissen het contactslot op OFF en maak 
het uitleesapparaat los van de data-link-stekker.

OPMERKING

De in het ECM-geheugen opgeslagen DTC(’s) 
en freeze-framegegevens worden eveneens 
gewist in de onderstaande gevallen. Wees 
voorzichtig dat u ze niet wist voordat u ze 
hebt genoteerd.

• Wanneer de voeding naar de ECM wordt 
onderbroken (door het losmaken van de 
accukabel, het verwijderen van de zekering 
of het losmaken van ECM-stekkers).

• Wanneer dezelfde storing (DTC) niet meer 
wordt waargenomen tijdens 40 
opwarmcycli van de motor. (Zie 
“Opwarmcyclus” van “Beschrijving van 
het boorddiagnosesysteem: ”.)

 

(A)

1
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Diagnosecodetabel
U4RS0B1104005

OPMERKING

• Met een algemeen gebruikt uitleesapparaat kunnen enkel de diagnosecodes die zijn aangeduid met 
een sterretje (*) in de onderstaande tabel worden afgelezen.

• 1 rijcyclus: Storingsindicatielampje licht op wanneer DTC wordt gedetecteerd in de eerste rijcyclus.

• 2 rijcycli: Als na de detectie van een DTC en de tijdelijk opslag daarvan in de eerste rijcyclus, 
dezelfde DTC ook in de volgende rijcyclus wordt gedetecteerd, licht het storingsindicatielampje op.

• *2 rijcycli:
Storingsindicatielampje knippert of licht op. Zie “DTC P0300 / P0301 / P0302 / P0303 / P0304: 
Willekeurig overslaan vastgesteld / Overslaan van Cilinder 1 / Cilinder 2 / Cilinder 3 / Cilinder 4 
vastgesteld: ” voor nadere bijzonderheden.

 

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het volgende 
wordt vastgesteld:)

MIL

) *P0010 Nokkenaspositie-actuatorcircuit 
(voor M15-motor) Olieregelklepcircuit onderbroken of kortgesloten. 1 rijcyclus

) *P0011
Nokkenaspositie – timing te 
zeer vervroegd of prestatie van 
het systeem (voor M15-motor)

De werkelijke waarde van de vervroegde kleptiming 
bereikt de voorgeschreven waarde niet, of de kleptiming 
wordt vervroegd ondanks een ECM-commando van 
hoogste vertraging.

2 rijcycli

) *P0012 Nokkenaspositie – timing te 
zeer verlaat (voor M15-motor) 2 rijcycli

) *P0031
Lage spanning in regelcircuit 
van HO2S-verwarming (sensor-
1)

Stroom van verwarming is lager dan voorgeschreven 
terwijl de verwarming is ingeschakeld. 2 rijcycli

) *P0032
Hoge spanning in regelcircuit 
van HO2S-verwarming (sensor-
1)

Stroom van verwarming is hoger dan voorgeschreven 
terwijl de verwarming is ingeschakeld. 2 rijcycli

) *P0037
Lage spanning in regelcircuit 
van HO2S-verwarming (sensor-
2)

Stroom van verwarming is lager dan voorgeschreven 
terwijl de verwarming is ingeschakeld. 2 rijcycli

) *P0038
Hoge spanning in regelcircuit 
van HO2S-verwarming (sensor-
2)

Stroom van verwarming is hoger dan voorgeschreven 
terwijl de verwarming is ingeschakeld. 2 rijcycli

) *P0101
Bereik/prestaties circuit van 
sensor voor massa van 
doorgestroomde lucht

MAF-sensorvolume hoger of lager dan voorgeschreven. 2 rijcycli

) *P0102
Lage ingangsspanning in circuit 
van sensor voor massa van 
doorgestroomde lucht

Uitgangsspanning MAF-sensor lager dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0103
Hoge ingangsspanning in circuit 
van sensor voor massa van 
doorgestroomde lucht

Uitgangsspanning MAF-sensor hoger dan 
voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0106 Bereik/prestatie van circuit van 
absolute spruitstukdruksensor

Verschil tussen max. absolute spruitstukdruk en min. 
spruitstukdruk is kleiner dan voorgeschreven of verschil 
tussen barometrische druk en spruitstukdruk is kleiner 
dan voorgeschreven.

2 rijcycli

) *P0107
Lage ingangsspanning in circuit 
van absolute 
spruitstukdruksensor

Uitgangsspanning MAP-sensor lager dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0108
Hoge ingangsspanning in circuit 
van absolute 
spruitstukdruksensor

Uitgangsspanning MAP-sensor hoger dan 
voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0111 Bereik/prestatie van circuit van 
inlaatluchttemperatuursensor

Afwijking van de inlaatluchttemperatuur vergeleken met 
motorstart is kleiner dan voorgeschreven. 2 rijcycli

) *P0112 Lage spanning in circuit van 
inlaatluchttemperatuursensor Circuitspanning IAT-sensor lager dan voorgeschreven 1 rijcyclus
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) *P0113 Hoge spanning in circuit van 
inlaatluchttemperatuursensor Circuitspanning IAT-sensor hoger dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0116 Bereik/prestatie van circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuur

Motorkoelvloeistoftempertauur is op het voorgeschreven 
moment na motorstart lager dan voorgeschreven. 2 rijcycli

) *P0117
Lage spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuurs
ensor

Circuitspanning ECT-sensor lager dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0118
Hoge spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuurs
ensor

Circuitspanning ECT-sensor hoger dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0121
Bereik/prestatie van circuit van 
gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T)

Verschil tussen effectieve gasklepopening en opening 
berekend door ECM ligt buiten het voorgeschreven 
bereik.

2 rijcycli

) *P0122
Lage spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T)

Uitgangsspanning TP-sensor lager dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0122

Lage spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (hoofd) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaskleppositiesensor (hoofd) lager 
dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P0123
Hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T)

Uitgangsspanning TP-sensor hoger dan voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0123

Hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (hoofd) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaskleppositiesensor (hoofd) 
hoger dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P0131 Lage spanning in circuit van 
O2-sensor (HO2S) (sensor-1)

Max. uitgangsspanning van HO2S-1 lager dan 
voorgeschreven. 2 rijcycli

) *P0132 Hoge spanning in circuit van 
O2-sensor (HO2S) (sensor-1)

Min. uitgangsspanning van HO2S-1 hoger dan 
voorgeschreven. 2 rijcycli

) *P0133 Trage respons van circuit van 
O2-sensor (HO2S) (sensor-1)

Responstijd van HO2S-1-uitgangsspanning tussen rijk en 
arm is langer dan voorgeschreven. 2 rijcycli

) *P0134
Geen activiteit waargenomen in 
circuit van O2-sensor (HO2S) 
(sensor-1)

Uitgangsspanning van HO2S-1 hoger of lager dan 
voorgeschreven. (of stroomonderbreking of kortsluiting in 
circuit van HO2S-1)

2 rijcycli

) *P0137 Lage spanning in circuit van 
O2-sensor (HO2S) (sensor-2)

De uitgangsspanning van HO2S-2 is lager dan 
voorgeschreven bij stationair draaiende motor na zware 
belasting en de max. uitgangsspanning HO2S-2 min de 
min. uitgangsspanning van HO2S-2 is lager dan 
voorgeschreven.

2 rijcycli

) *P0138 Hoge spanning in circuit van 
O2-sensor (HO2S) (sensor-2)

De uitgangsspanning van HO2S-2 is hoger dan 
voorgeschreven bij stationair draaiende motor na zware 
belasting en de max. uitgangsspanning HO2S-2 min de 
min. uitgangsspanning van HO2S-2 is lager dan 
voorgeschreven.

2 rijcycli

) *P0140
Geen activiteit waargenomen in 
circuit van O2-sensor (HO2S) 
(sensor-2)

Uitgangsspanning van HO2S-2 hoger dan 
voorgeschreven na opwarmen. 2 rijcycli

) *P0171 Brandstoftoevoer te arm
De totale brandstofafstelling is groter dan voorgeschreven 
gedurende de voorgeschreven tijd of langer. 
(Brandstofafstelling naar rijke zijde is groot.)

2 rijcycli

) *P0172 Brandstoftoevoer te rijk
De totale brandstofafstelling is kleiner dan 
voorgeschreven gedurende de voorgeschreven tijd of 
langer. (Brandstofafstelling naar arme zijde is groot.)

2 rijcycli

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het volgende 
wordt vastgesteld:)

MIL
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) *P0222

Lage spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (sub) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaskleppositiesensor (sub) lager 
dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P0223

Hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (sub) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaskleppositiesensor (sub) hoger 
dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P0300 Willekeurig overslaan 
vastgesteld

Overslaan van die aard dat schade aan de drieweg-
katalysator wordt veroorzaakt. *2 rijcycli

) *P0301 
/ *P0302 / 
*P0303 / 
*P0304

Overslaan van cilinder 1 
vastgesteld
Overslaan van cilinder 2 
vastgesteld
Overslaan van cilinder 3 
vastgesteld
Overslaan van cilinder 4 
vastgesteld

Overslaan van die aard dat de emissie verslechtert, maar 
er wordt geen schade aan de drieweg-katalysator 
veroorzaakt.

*2 rijcycli

) *P0327 Lage spanning in circuit van 
detonatiesensor

Uitgangsspanning pingelsensor lager dan 
voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0328 Hoge spanning in circuit van 
detonatiesensor

Uitgangsspanning pingelsensor hoger dan 
voorgeschreven 1 rijcyclus

) *P0335 Circuit van krukaspositiesensor
Geen signaal van CKP-sensor gedurende 
voorgeschreven tijd, zelfs wanneer het startmotorsignaal 
wordt ingevoerd.

1 rijcyclus

) *P0340 Circuit van 
nokkenaspositiesensor CMP-sensorpuls buiten het voorgeschreven bereik. 1 rijcyclus

) *P0401
Onvoldoende 
uitlaatgasrecirculatiestroming 
vastgesteld

Verschil in absolute inlaatspruitstukdruk tussen geopende 
EGR-klep en gesloten EGR-klep is kleiner dan 
voorgeschreven.

2 rijcycli

) *P0402
Overdreven 
uitlaatgasrecirculatiestroming 
vastgesteld

Verschil in absolute inlaatspruitstukdruk tussen geopende 
EGR-klep en gesloten EGR-klep is groter dan 
voorgeschreven.

2 rijcycli

) *P0403 Regelcircuit 
uitlaatgasrecirculatie

De uitgangsspanning verschilt van het 
uitgangscommando met meer dan één pool op 4. 1 rijcyclus

) *P0420
Efficiëntie van 
katalysatorsysteem onder 
drempelwaarde

Uitgangsgolfvormen van HO2S-1 en HO2S-2 zijn 
identiek. 2 rijcycli

) *P0443 Circuit van afzuigklep van 
benzinedampafzuigsysteem

Controlesignaal van afzuigklep van EVAP-koolstoffilter 
verschilt van commandosignaal. (Open keten in circuit of 
kortsluiting met massa.)

2 rijcycli

) P0462 Lage spanning in circuit van 
brandstofpeilsensor

Circuitspanning brandstofpeilsensor lager dan 
voorgeschreven —

) P0463 Hoge spanning in circuit van 
brandstofpeilsensor

Circuitspanning brandstofpeilsensor hoger dan 
voorgeschreven —

) *P0480 Regelcircuit van ventilator 1 
(radiateurventilator)

Controlesignaal van relais van radiateurventilator verschilt 
van commandosignaal. 1 rijcyclus

) *P0500 Rijsnelheidssensor (VSS) 
defect

Geen VSS-signaal tijdens brandstoftoevoeronderbreking 
gedurende voorgeschreven tijd of langer, of geen VSS-
ingangssignaal ook al werd gereden met een hoger 
toerental dan voorgeschreven en in de stand D (voor 
model met A/T).

2 rijcycli

) *P0505 Stationair-luchtregelsysteem 
(voor modellen met A/T en M/T) IAC-regelimpuls niet gedetecteerd in het controlesignaal. 2 rijcycli

) P0532 Lage spanning in circuit van A/
C-koelmiddeldruksensor

Uitgangsspanning van A/C-koelmiddeldruksensor lager 
dan voorgeschreven. —

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het volgende 
wordt vastgesteld:)

MIL
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) P0533 Hoge spanning in circuit van A/
C-koelmiddeldruksensor

Uitgangsspanning van A/C-koelmiddeldruksensor hoger 
dan voorgeschreven. —

) *P0601 Controletotaalfout in geheugen 
van intern regelapparaat Schrijffout of controletotaalfout. 1 rijcyclus

) P0602 Programmeerfout in 
regelapparaat Fout in gegevensprogrammering. 1 rijcyclus

) *P0607
Prestatie regelapparaat (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

Fout in gegevensprogrammering. 1 rijcyclus

) *P0616 Lage spaning in circuit van 
startrelais

Spanning startsignaal te laag ook al werd de motor gestart 
met stilstaand voertuig. 2 rijcycli

) *P0617 Hoge spaning in circuit van 
startrelais

Spanning startsignaal is hoog gedurende de 
voorgeschreven tijd terwijl de motor draait. 2 rijcycli

) *P1510 Storing in reservevoeding van 
ECM

Spanning van reservevoeding buiten het voorgeschreven 
bereik na het starten van de motor. 1 rijcyclus

) *P1603 Diagnosecode van TCM 
vastgesteld

Wanneer de ECM van de TCM een diagnosecode 
ontvangt die aangeeft dat een probleem is opgetreden in 
de sensorcircuits en met de berekende waarden die door 
de TCM worden gebruikt voor de regeling van het 
stationair toerental, het motorvermogen, enzovoort, wordt 
deze DTC gedetecteerd door de ECM.

1 rijcyclus

) *P1674 CAN-communicatie (busfout)

Verschillende transmissiefout tussen 
transmissiegegevens en transmissiecontrole (CAN-
buscontrole) wordt meer dan 7 keer na elkaar 
gedetecteerd.

1 rijcyclus

) *P1675 CAN-communicatiefout 
(transmissiefout)

Transmissiefout in communicatiegegevens voor ECM 
wordt langer dan de voorgeschreven duur gedetecteerd. 1 rijcyclus

) *P1676 CAN-communicatie 
(ontvangstfout voor TCM)

Ontvangstfout in communicatiegegevens voor TCM wordt 
langer dan de voorgeschreven duur gedetecteerd. 1 rijcyclus

) P1678 CAN-communicatie 
(ontvangstfout voor BCM)

Ontvangstfout in communicatiegegevens voor BCM wordt 
langer dan de voorgeschreven duur gedetecteerd. —

) *P2101

Bereik/prestatie van circuit van 
gasklepactuatorregelmotor 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Controlesignaal van gasklepactuatoruitgangssignaal 
(werkingssignaal) komt niet overeen met regelcommando 
van gasklepactuator.

1 rijcyclus

) *P2102

Lage spanning in circuit van 
gasklepactuatorregelmotor 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

De voedingsspanning van het regelcircuit van de 
gasklepactuator is lager dan voorgeschreven ook al werkt 
het regelrelais van de gasklepactuator.

1 rijcyclus

) *P2103

Hoge spanning in circuit van 
gasklepactuatorregelmotor 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

De voedingsspanning van het regelcircuit van de 
gasklepactuator is hoger dan voorgeschreven ook al 
werkt het regelrelais van de gasklepactuator niet.

1 rijcyclus

) *P2111

Regelsysteem gasklepactuator 
- open geblokkeerd (voor model 
met semi-automatische 
transmissie)

De standaard gasklepopening is groter dan 8° vanuit de 
volledig gesloten positie bij het controleren van de 
gasklep met het contactslot op OFF.

1 rijcyclus

) *P2112

Regelsysteem gasklepactuator 
- gesloten geblokkeerd (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

De standaard gasklepopening is kleiner dan 8° vanuit de 
volledig gesloten positie bij het controleren van de 
gasklep met het contactslot op OFF.

1 rijcyclus

) *P2119

Bereik/prestatie van 
gasklepactuatorregelhuis (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

Het verschil tussen de effectieve gasklepopeningshoek 
en de openingshoek berekend door de ECM is groter dan 
voorgeschreven.

1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het volgende 
wordt vastgesteld:)

MIL
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) *P2122

Lage spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (hoofd) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaspedaalpositiesensor (hoofd) 
lager dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P2123

Hoge spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (hoofd) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaspedaalpositiesensor (hoofd) 
hoger dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P2127

Lage spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (sub) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaspedaalpositiesensor (sub) 
lager dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P2128

Hoge spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (sub) 
(voor model met semi-
automatische transmissie)

Uitgangsspanning van gaspedaalpositiesensor (sub) 
hoger dan voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P2135

Spanningscorrelatie in circuit 
van gaskleppositiesensor 
(hoofd/sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

Verschil tussen de openingshoek op basis van de 
gaskleppositiesensor (hoofd) en de openingshoek op 
basis van de gaskleppositiesensor (sub) is groter dan 
voorgeschreven.

1 rijcyclus

) *P2138

Spanningscorrelatie in circuit 
van gaspedaalpositiesensor 
(hoofd/sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

Verschil tussen de openingshoek op basis van de 
gaspedaalpositiesensor (hoofd) en de openingshoek op 
basis van de gaspedaalpositiesensor (sub) is groter dan 
voorgeschreven.

1 rijcyclus

) *P2227 Bereik/prestatie van circuit van 
barometrische druksensor

Verschil tussen barometrische druk en 
inlaatspruitstukdruk is groter dan voorgeschreven bij het 
starten van de motor.

2 rijcycli

) *P2228 Lage spanning in circuit van 
barometrische druksensor

Spanning barometrische druksensor lager dan 
voorgeschreven. 1 rijcyclus

) *P2229 Hoge spanning in circuit van 
barometrische druksensor

Spanning barometrische druksensor hoger dan 
voorgeschreven. 1 rijcyclus

P1614 Transponderresponsfout Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

*P1615
ID-code niet geregistreerd 
(alleen voertuig met keyless 
startsysteem)

Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

*P1616
Verschillende ID-codes 
geregistreerd (alleen voertuig 
met keyless startsysteem)

Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

*P1618

CAN-communicatiefout 
(ontvangstfout keyless 
startregelapparaat) (alleen 
voertuig met keyless 
startsysteem)

Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

P1621 Communicatielijnfout 
startblokkeersysteem Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

P1622 EEPROM-fout Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus
P1623 Ongeregistreerde transponder Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

P1625 Antennefout 
startblokkeersysteem Zie “Tabel van diagnosecodes (DTC):  in hoofdstuk 10C”. 1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het volgende 
wordt vastgesteld:)

MIL
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Voertuig met A/T
Bij gebruik van een algemeen diagnosecode-uitleesapparaat (OBD) verschijnen niet alleen de vorige ECM DTC('s) 
met een sterretje (*) ernaast, maar ook tegelijkertijd ook de volgende DTC('s).

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer 
het volgende wordt vastgesteld)

*P0705 Storing in het circuit van de transmissiebereiksensor (PRNDL-
ingang)

Zie “Diagnosecodetabel:  in hoofdstuk 
5A”.

*P0707 Lage spanning in circuit van transmissiebereiksensor
*P0712 Lage spanning in circuit van transmissievloeistoftemperatuursensor
*P0713 Hoge spanning in circuit van transmissievloeistoftemperatuursensor

*P0717 Geen signaal van het toerentalsensorcircuit van de ingangsas/
turbine

*P0722 Geen signaal van het toerentalsensorcircuit van de uitgangsas

*P0741 Circuit van de koppelomvormerkoppeling presteert slecht of is 
geblokkeerd in de OFF-positie

*P0742 Circuit van de koppelomvormerkoppeling geblokkeerd in de ON-
positie

*P0751 Slechte prestatie van schakelsolenoïde A (nr. 1) of geblokkeerd in 
de OFF-positie

*P0752 Schakelsolenoïde-A (nr. 1) geblokkeerd in de ON-positie

*P0756 Slechte prestatie van schakelsolenoïde B (nr. 2) of geblokkeerd in 
de OFF-positie

*P0757 Schakelsolenoïde B (nr. 2) geblokkeerd in de ON-positie
*P0787 Lage spanning in regelcircuit schakel-/timingsolenoïde
*P0788 Hoge spanning in regelcircuit van schakel-/timingsolenoïde
*P0962 Lage spanning in regelcircuit van drukregelsolenoïde
*P0963 Hoge spanning in regelcircuit van drukregelsolenoïde
*P0973 Lage spanning in regelcircuit van schakelsolenoïde-A (nr. 1)
*P0974 Hoge spanning in regelcircuit van schakelsolenoïde-A (nr. 1)
*P0976 Lage spanning in regelcircuit van schakelsolenoïde-B (nr. 2)
*P0977 Hoge spanning in regelcircuit van schakelsolenoïde-B (nr. 2)
*P1702 Controletotaalfout in geheugen van intern regelapparaat
*P1774 Communicatiebus regelapparaat uit
*P1775 CAN-hogesnelheidscommunicatiebus (transmissiefout)
*P1777 TCM communiceert niet meer met ECM (ontvangstfout)

*P2763 Hoge spanning in regelcircuit drukregelsolenoïde van 
koppelomvormerkoppeling

*P2764 Lage spanning in regelcircuit drukregelsolenoïde van 
koppelomvormerkoppeling
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Voor voertuig uitgerust met semi-automatische transmissie
Bij gebruik van een algemeen diagnosecode-uitleesapparaat verschijnen niet alleen de vorige ECM DTC('s) met een 
sterretje (*) ernaast, maar ook tegelijkertijd ook de volgende DTC('s).

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer 
het volgende wordt vastgesteld)

*P0807 Lage spanning in circuit van koppelingspositiesensor

Zie “Diagnosecodetabel:  in hoofdstuk 
5D”.

*P0808 Hoge spanning in circuit van koppelingspositiesensor
*P0906 Lage spanning in circuit van keuzepositie
*P0907 Hoge spanning in circuit van keuzepositie
*P0916 Lage spanning in circuit van schakelpositie
*P0917 Hoge spanning in circuit van schakelpositie
*P1774 Communicatiebus regelapparaat uit

*P1777 TCM (semi-automatische transmissie) communiceert niet meer met 
ECM

*P1840 Systeemspanning TCM (semi-automatische transmissie)
*P1856 Lage spanning in circuit van koppelingspositiesensor "B"
*P1857 Hoge spanning in circuit van koppelingspositiesensor "B"
*P1858 Lage spanning in circuit van keuzepositie "B"
*P1859 Hoge spanning in circuit van keuzepositie "B"
*P1882 Lage spanning in circuit van schakelpositie "B"
*P1883 Hoge spanning in circuit van schakelpositie "B"
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Uitvalbeveiligingstabel
U4RS0B1104006

Wanneer een van de volgende DTC’s wordt vastgesteld, schakelt de ECM in de uitvalbeveiligingsstand zolang de 
storing aanwezig is. Deze stand wordt opgeheven zodra de ECM daarna opnieuw een normale conditie registreert.

DTC Nr. Gedetecteerde storing Uitvalbeveiliging

) P0102 Lage ingangsspanning in circuit van sensor voor 
massa van doorgestroomde lucht

• ECM regelt de verstuiveraandrijftijd (volume van 
benzine-inspuiting) overeenkomstig de 
gasklepopening (gesloten gaskleppositie of 
niet).

• ECM stopt de EGR-regeling.
) P0103 Hoge ingangsspanning in circuit van sensor voor 

massa van doorgestroomde lucht

) P0112 Lage spanning in circuit van 
inlaatluchttemperatuursensor ECM regelt de actuators in de veronderstelling dat 

inlaatluchttemperatuur 20 °C (68 °F) is.
) P0113 Hoge spanning in circuit van 

inlaatluchttemperatuursensor

) P0117 Lage spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

• ECM regelt de actuators in de veronderstelling 
dat motorkoelvloeistoftemperatuur 80 °C (176 
°F) is.

• ECM stelt radiateurventilator in werking.) P0118 Hoge spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

) P0122 
(voor 

modellen met 
A/T en M/T)

Lage spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T)

ECM regelt de actuators in de veronderstelling dat 
de gasklepopening ongeveer 20° is.

) P0122 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Lage spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(hoofd) (voor model met semi-automatische 
transmissie)

• De ECM schakelt het regelrelais van de gasklep 
uit en de gasklep wordt geblokkeerd in een 
opening van ong. 8° van de volledig gesloten 
positie (standaardopening).

• De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

• De ECM stopt de lucht/brandstof-
verhoudingsregeling.

) P0123 
(voor 

modellen met 
A/T en M/T)

Hoge spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T)

ECM regelt de actuators in de veronderstelling dat 
de gasklepopening ongeveer 20° is.

) P0123 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Hoge spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(hoofd) (voor model met semi-automatische 
transmissie) • De ECM schakelt het regelrelais van de gasklep 

uit en de gasklep wordt geblokkeerd in een 
opening van ong. 8° van de volledig gesloten 
positie (standaardopening).

• De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

• De ECM stopt de lucht/brandstof-
verhoudingsregeling.

) P0222 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Lage spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(sub) (voor model met semi-automatische 
transmissie)

) P0223 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Hoge spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(sub) (voor model met semi-automatische 
transmissie)

) P0335 Circuit van krukaspositiesensor

• Ontstekingstiming vast.
• ECM verandert het regelsysteem voor de 

brandstofinspuiting van sequentiële in simultane 
inspuiting.

) P0340 Circuit van nokkenaspositiesensor
ECM verandert het regelsysteem voor de 
brandstofinspuiting van sequentiële in simultane 
inspuiting.
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) P0500 Rijsnelheidssensor

• ECM regelt de actuators in de veronderstelling 
dat de rijsnelheid 0 km/u (0 mijl/u) is.

• ECM stopt IAC-feedbackregeling.

) P2101 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Bereik/prestatie van circuit van 
gasklepactuatorregelmotor (voor model met semi-
automatische transmissie)

• De ECM schakelt het regelrelais van de gasklep 
uit en de gasklep wordt geblokkeerd in een 
opening van ong. 8° van de volledig gesloten 
positie (standaardopening).

• De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

• De ECM stopt de lucht/brandstof-
verhoudingsregeling.

) P2102 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Lage spanning in circuit van 
gasklepactuatorregelmotor (voor model met semi-
automatische transmissie)

) P2103 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Hoge spanning in circuit van 
gasklepactuatorregelmotor (voor model met semi-
automatische transmissie)

De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

) P2111 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Regelsysteem gasklepactuator - open 
geblokkeerd (voor model met semi-automatische 
transmissie)

• De ECM schakelt het regelrelais van de gasklep 
uit en de gasklep wordt geblokkeerd in een 
opening van ong. 8° van de volledig gesloten 
positie (standaardopening).

• De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

• De ECM stopt de lucht/brandstof-
verhoudingsregeling.

) P2112 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Regelsysteem gasklepactuator - gesloten 
geblokkeerd (voor model met semi-automatische 
transmissie)

) P2119 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Bereik/prestatie van gasklepactuatorregelhuis 
(voor model met semi-automatische transmissie)

• De ECM schakelt het regelrelais van de gasklep 
uit en de gasklep wordt geblokkeerd in een 
opening van ong. 8° van de volledig gesloten 
positie (standaardopening).

• De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

DTC Nr. Gedetecteerde storing Uitvalbeveiliging
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Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat
U4RS0B1104007

Onderstaande waarden zijn standaardwaarden die gebaseerd zijn op waarden die met een diagnosecode-
uitleesapparaat werden verkregen bij normaal werkende voertuigen en kunnen als referentiewaarden worden 
gebruikt. Zelfs wanneer het voertuig in orde is, kan de gecontroleerde waarde in sommige gevallen buiten het 
voorgeschreven bereik vallen. Bijgevolg volstaat het controleren van de gegevens niet om te bepalen of een bepaalde 
conditie abnormaal is.
Voorts zijn de condities die kunnen worden gecontroleerd met het diagnosecode-uitleesapparaat de condities die 
worden waargenomen door de ECM en via de ECM als commando’s worden uitgevoerd en is het soms mogelijk dat 
de motor of de actuator niet werkt (volgens de condities) zoals aangegeven door het uitleesapparaat. Gebruik een 
stroboscooplamp om het ontstekingstijdstip te controleren.

) P2122 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Lage spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (hoofd) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

• De ECM schakelt het regelrelais van de gasklep 
uit en de gasklep wordt geblokkeerd in een 
opening van ong. 8° van de volledig gesloten 
positie (standaardopening).

• De ECM regelt de brandstoftoevoer op het 
voorgeschreven motortoerental.

• De ECM stopt de lucht/brandstof-
verhoudingsregeling.

) P2123 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Hoge spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (hoofd) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

) P2127 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Lage spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

) P2128 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Hoge spanning in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

) P2135 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Spanningscorrelatie in circuit van 
gaskleppositiesensor (hoofd/sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

) P2138 
(voor model 
met semi-

automatische 
transmissie)

Spanningscorrelatie in circuit van 
gaspedaalpositiesensor (hoofd/sub) (voor model 
met semi-automatische transmissie)

) P2227 Slechte prestatie van barometrische druksensor ECM regelt de actuators in de veronderstelling dat 
barometrische druk 101,33 kPa (762 mmHg) is.

DTC Nr. Gedetecteerde storing Uitvalbeveiliging
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OPMERKING

• Met een algemeen gebruikt uitleesapparaat kunnen enkel de gegevens die zijn aangeduid met een 
sterretje (*) in de onderstaande tabel worden afgelezen.

• Wanneer de gegevens worden gecontroleerd terwijl de motor stationair of met hoog toerental draait, 
moet u de schakelpook in neutraal (model met semi-automatische transmissie) of de keuzehendel in 
de stand Parkeren zetten (model met A/T) en de parkeerrem volledig aantrekken. Tevens moeten, als 
niets of onbelast wordt aangegeven, de A/C (indien uitgerust met A/C), alle elektrische verbruikers, 
de stuurbekrachtiging en alle nodige schakelaars worden uitgeschakeld.

 

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden

*
)COOLANT TEMP 
(MOTORKOELVLOEISTOFT
EMP.)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen 80 – 100 °C, 176 – 212 °F 

*
)INTAKE AIR TEMP. 
(INLAATLUCHTTEMPERAT
UUR) 

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen

–5 °C (23 °F) + 
omgevingstemp. tot 40 °C 

(104 °F) + omgevingstemp.

* )ENGINE SPEED 
(MOTORTOERENTAL) Bij onbelast stationair toerental na opwarmen Gewenst stationair toerental ± 

50 omw/min
)INJ PULSE WIDTH 
(IMPULSIEDUUR 
BRANDSTOFINSPUITING)

Bij voorgeschreven onbelast stationair toerental na 
opwarmen 2,0 – 4,0 msec.

Bij 2.500 omw/min onbelast na opwarmen 2,0 – 3,6 msec.
)TP SENSOR VOLT 
(UITGANGSSPANNING 
GASKLEPPOSITIESENSOR
) (voor modellen met A/T en 
M/T)

Contactslot op ON/
opgewarmde motor 
afgezet

Gaspedaal losgelaten 0,5 – 1,0 V

Gaspedaal volledig ingetrapt Minder dan 4,8 V

)DESIRED IDLE (VEREIST 
STATIONAIR TOERENTAL)

Bij stationair toerental met gestopte 
radiateurventilator en alle elektrische verbruikers 
uitgeschakeld na het opwarmen, M/T in neutraal

700 omw/min

)IAC FLOW DUTY 
(WERKTIJD STATIONAIR 
LUCHTREGELING) (voor 
modellen met A/T en M/T)

Bij onbelast stationair toerental na opwarmen 5 – 55%

*
)SHORT FT BI 
(KORTETERMIJN-
BRANDSTOFAFSTELLING)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen –20 – +20%

*
)LONG FT BI 
(LANGETERMIJN-
BRANDSTOFAFSTELLING)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen –20 – +20%

)TOTAL FUEL TRIM B1 
(TOTALE 
BRANDSTOFAFSTELLING)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen –35 – +35%

*

)MAF (MASSA VAN 
HOEVEELHEID 
DOORGESTROOMDE 
LUCHT)

Bij voorgeschreven onbelast stationair toerental na 
opwarmen

1,0 – 4,0 g/s. (0,14 – 0.,52 Ib/
min.)

Bij 2.500 omw/min onbelast na opwarmen 4,0 – 12,0 g/s. (0,53 – 1,58 Ib/
min.)

*
)CALC LOAD 
(BEREKENDE 
BELASTINGSWAARDE)

Bij voorgeschreven onbelast stationair toerental na 
opwarmen 0 – 10%

Bij 2.500 omw/min onbelast na opwarmen 0 – 10%

*

)HOGE SPANNING IN 
CIRCUIT VAN 
GASKLEPPOSITIESENSOR 
(voor modellen met A/T en 
M/T)

Contactslot op ON/
opgewarmde motor 
afgezet

Gaspedaal losgelaten 0 – 5%

Gaspedaal volledig ingetrapt 90 – 100%

*
)O2S B1 S1 
(VERWARMDE 
ZUURSTOFSENSOR1)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen 0,1 – 0,95 V
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*
)O2S B1 S2 
(VERWARMDE 
ZUURSTOFSENSOR2)

Bij 2.000 omw/min gedurende 3 min. of langer na 
opwarmen. 0,1 – 0,95 V

*
)FUEL SYSTEM B1 
(STATUS VAN 
BRANDSTOFSYSTEEM)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen CLSD (gesloten regelcircuit)

* )MAP (ABSOLUTE 
INLAATSPUITSTUKDRUK)

Bij voorgeschreven onbelast stationair toerental na 
opwarmen 24 – 38 kPa, 7,1 – 11,2 in.Hg

)BAROMETRIC PRES 
(BAROMETRISCHE DRUK) — Barometrische druk wordt 

weergegeven
)STEP EGR FLOW DUTY 
(WERKTIJD EGR-KLEP)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen 0%

)FUEL CUT 
(BRANDSTOFAFSLUITING)

Motor in conditie voor brandstofafsluiting AAN
Motor in andere conditie dan voor 
brandstofafsluiting UIT

)A/C PRESSURE 
(ABSOLUTE DRUK A/C-
KOELMIDDEL)

Bij draaiende motor

A/C ON (A/C werkt) bij 
omgevingstemperatuur: 30 
°C (86 °F) en 
vochtigheidsgraad: 50%

1350 – 1650 kPa Zie 
“Prestatie-inspectie A/C-

systeem:  in hoofdstuk 7B” 
voor nadere bijzonderheden 

over drukmeting.
A/C OFF (A/C werkt niet) bij 
omgevingstemperatuur: 30 
°C (86 °F) en 
motorkoelvloeistoftemperatu
ur: 90 – 100 °C (194 – 212 
°F)

600 – 1000 kPa Langer dan 10 
min. nadat A/C is 

uitgeschakeld

)CLOSED THROTTLE POS 
(GESLOTEN 
GASKLEPPOSITIE)

Gasklep in stationaire positie AAN

Gasklepopening groter dan stationaire positie UIT

)CANIST PRG DUTY 
(WERKTIJD AFZUIGING 
EVAP-KOOLSTOFFILTER)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen 0%

*

)IGNITION ADVANCE 
(VERVROEGING VAN 
ONTSTEKINGSTIJDSTIP 
VOOR CILINDER NR. 1)

Bij voorgeschreven onbelast stationair toerental na 
opwarmen

5 – 15° voor BDP (voor M13-
motor), 3 – 13° voor BDP (voor 

M15-motor)

)BATTERY VOLTAGE 
(ACCUSPANNING) Contactslot op ON/motor afgezet 10 – 14 V

)FUEL PUMP 
(BRANDSTOFPOMP)

Binnen 2 seconden nadat het contactslot op ON is 
gezet of bij draaiende motor AAN

Motor af bij contactslot op ON UIT

)ELECTRIC LOAD 
(ELEKTRISCHE 
BELASTING)

Contactslot op ON/Koplampen en stadslichten 
uitgeschakeld UIT

Contactslot op ON/Koplampen en stadslichten 
ingeschakeld AAN

)BRAKE SWITCH 
(REMPEDAALSCHAKELAA
R)

Contactslot op ON

Rempedaal wordt losgelaten

OFF (voor modellen met A/T 
en M/T), CANCEL (voor model 

met semi-automatische 
transmissie)

Rempedaal wordt ingedrukt

ON (voor modellen met A/T en 
M/T), SET (voor model met 

semi-automatische 
transmissie)

)RADIATOR FAN 
(REGELRELAIS 
RADIATEURVENTILATOR)

Contactslot op ON

Koelvloeistoftemp.: minder 
dan 95 °C (203 °F) UIT

Koelvloeistoftemp.: 97,5 °C 
(208 °F) of hoger AAN

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden
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)BLOWER FAN 
(AANJAGER) Contactslot op ON

Aanjagerschakelaar: 3de 
snelheidsstand of hoger AAN

Aanjagerschakelaar: lager 
dan 2de snelheidsstand UIT

)A/C-SWITCH (A/C-
SCHAKELAAR)

Bij draaiende motor na opwarmen, A/C buiten 
werking UIT

Bij draaiende motor na opwarmen, A/C in werking AAN

)A/C COMP RELAY (A/C-
COMPRESSORRELAIS) Bij draaiende motor

A/C-schakelaar en 
aanjagermotorschakelaar 
ingeschakeld

AAN

A/C-schakelaar en 
aanjagermotorschakelaar 
uitgeschakeld

UIT

* )VEHICLE SPEED 
(RIJSNELHEID) Bij stilstand 0 km/u

)VVT GAP 
(VOORGESCHREVEN-
EFFECTIEVE POSITIE) 
(voor M15-motor)

Bij voorgeschreven stationair toerental na 
opwarmen 0 – 3°

)TP SENSOR 1 VOLT 
(UITGANGSSPANNING 
GASKLEPPOSITIESENSOR 
(HOOFD)) (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

Contactslot op ON na 
opwarmen

Gaspedaal losgelaten 0,6 – 1,0 V

Gaspedaal volledig ingetrapt 3,37 – 4,55 V

)TP SENSOR 2 VOLT 
(UITGANGSSPANNING 
GASKLEPPOSITIESENSOR 
(SUB)) (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

Contactslot op ON na 
opwarmen

Gaspedaal losgelaten 1,4 – 1,8 V

Gaspedaal volledig ingetrapt 3,58 – 4,76 V

)APP SENSOR 1 VOLT 
(UITGANGSSPANNING 
GASPEDAALPOSITIESENS
OR (HOOFD)) (voor model 
met semi-automatische 
transmissie)

Contactslot op ON na 
opwarmen

Gaspedaal losgelaten 0,5 – 0,9 V

Gaspedaal volledig ingetrapt 3,277 – 3,915 V

)APP SENSOR 2 VOLT 
(UITGANGSSPANNING 
GASPEDAALPOSITIESENS
OR (SUB)) (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

Contactslot op ON na 
opwarmen

Gaspedaal losgelaten 1,3 – 1,7 V

Gaspedaal volledig ingetrapt 4,077 – 4,715 V

)ACCEL POSITION 
(ABSOLUTE 
GASPEDAALPOSITIE) (voor 
model met semi-
automatische transmissie)

Contactslot op ON na 
opwarmen

Gaspedaal losgelaten 0 – 5%

Gaspedaal volledig ingetrapt 90 – 100%

)THROTTLE TARGET 
POSI (VOORGESCHREVEN 
GASKLEPPOSITIE) (voor 
model met semi-
automatische transmissie)

Contactslot op ON na 
opwarmen

Gaspedaal losgelaten 0 – 5%

Gaspedaal volledig ingetrapt 90 – 100%

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden
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Definitie van de gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

COOLANT TEMP (KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR, 
°C, °F)
Deze wordt gemeten door de 
koelvloeistoftemperatuursensor.

INTAKE AIR TEMP. (INLAATLUCHTTEMPERATUUR) 
(°C, °F)
Deze wordt gemeten door de 
inlaatluchttemperatuursensor.

ENGINE SPEED (MOTORTOERENTAL) (omw/min)
Berekend op basis van referentie-impulsen vanaf de 
nokkenaspositiesensor.

INJ PULSE WIDTH (IMPULSIEDUUR 
BRANDSTOFINSPUITING, msec.)
Deze parameter geeft de tijdsduur van de 
verstuiveraandrijfimpulsie (klepopening) aan die wordt 
uitgevoerd via de ECM (verstuiveraandrijftijd van cilinder 
nr. 1 voor meervoudige benzine-inspuiting).

TP SENSOR VOLT (UITGANGSSPANNING 
GASKLEPPOSITIESENSOR, V) (voor modellen met 
A/T en M/T)
De van de gaskleppositiesensor afgelezen waarde geeft 
informatie over de gasklepopeningshoek onder de vorm 
van spanning.

DESIRED IDLE (VEREIST STATIONAIR TOERENTAL, 
omw/min)
Het vereist stationair toerental is een interne ECM-
parameter die het door de ECM gevraagde stationair 
toerental aangeeft. Als de motor niet draait, is deze 
waarde niet geldig.

IAC FLOW DUTY (WERKTIJD STATIONAIR 
(TOERENTAL) LUCHTREGELING, %) (voor modellen 
met A/T en M/T)
Deze parameter geeft de huidige 
doorstroomhoeveelheid aan binnen een vastgestelde 
cyclus van de IAC-klep (klepopeningstijd), die de 
hoeveelheid omlooplucht (stationair toerental) bepaalt.

SHORT FT BI (KORTETERMIJN-
BRANDSTOFAFSTELLING, %)
De waarde voor kortetermijn-brandstofafstelling geeft 
aan in welke mate het berekende lucht-
brandstofmengsel op korte termijn wordt gecorrigeerd. 
De waarde 0 geeft aan dat er geen correctie is, een 
waarde boven 0 wijst op een verrijking van het mengsel 
en een waarde onder 0 wijst op een verarming van het 
mengsel.

LONG FT BI (LANGETERMIJN-
BRANDSTOFAFSTELLING, %)
De waarde voor langetermijn-brandstofafstelling geeft 
aan in welke mate het berekende lucht-
brandstofmengsel op lange termijn wordt gecorrigeerd. 
De waarde 0 geeft aan dat er geen correctie is, een 
waarde boven 0 wijst op een verrijking van het mengsel 
en een waarde onder 0 wijst op een verarming van het 
mengsel.

TOTAL FUEL TRIM B1 (TOTALE 
BRANDSTOFAFSTELLING) (%)
De waarde van de totale brandstofafstelling wordt 
berekend op basis van de waarden voor kortetermijn- en 
langetermijnbrandstofafstelling. Deze waarde geeft aan 
in welke mate het lucht-brandstofmengsel moet worden 
gecorrigeerd om stoichiometrisch te blijven.

MAF (MASSA VAN HOEVEELHEID 
DOORGESTROOMDE LUCHT, g/s, lb/min.)
Dit is de totale massa van de lucht die binnenkomt in het 
inlaatspruitstuk, gemeten door de sensor voor de massa 
van de hoeveelheid doorgestroomde lucht.

CALC LOAD (BEREKENDE BELASTINGSWAARDE, 
%)
De motorbelasting wordt weergegeven als een 
percentage van de maximaal toelaatbare belasting. De 
waarde wordt wiskundig berekend aan de hand van de 
volgende formule: huidig inlaatluchtvolume ÷ maximaal 
mogelijk inlaatluchtvolume x 100%

THROTTLE POS (ABSOLUTE GASKLEPPOSITIE, %) 
(voor modellen met A/T en M/T)
Wanneer de gaskleppositiesensor in de geheel gesloten 
positie staat, wordt de gasklepopeningshoek 
aangegeven als 0 – 5%; de geheel geopende positie 
wordt aangegeven als 90 – 100%.

O2S SENSOR B1 S1 (VERWARMDE 
ZUURSTOFSENSOR-1, V)
Geeft de uitgangsspanning aan van de sensor HO2S-1, 
die op het uitlaatspruitstuk is gemonteerd (vóór de 
katalysator).

O2S SENSOR B1 S2 (VERWARMDE 
ZUURSTOFSENSOR-2, V)
Geeft de uitgangsspanning aan van de sensor HO2S-2, 
die op de uitlaatpijp is gemonteerd (na de katalysator). 
Gebruikt om een verminderde werking van de 
katalysator te signaleren.
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FUEL SYSTEM (STATUS VAN 
BRANDSTOFSYSTEEM)
Status van feedback-circuit van lucht-
brandstofverhouding, waarbij het volgende kan worden 
aangegeven:
OPEN: Open circuit - er is nog niet voldaan aan de 
voorwaarden om naar een gesloten circuit te gaan.
CLOSED: Gesloten circuit-zuurstofsensor(s) worden 
gebruikt als feedback voor de brandstofregeling.
OPEN-DRIVE COND: Open circuit als gevolg van de 
rijcondities (mengselverrijking, enz.).
OPEN SYS FAULT: Open circuit als gevolg van een 
waargenomen systeemfout.

MAP (ABSOLUTE INLAATSPRUITSTUKDRUK, kPa)
Deze waarde geeft aan in welke mate het lucht-
brandstofmengsel moet worden gecorrigeerd om 
stoichiometrisch te blijven.
Deze wordt gemeten door de absolute 
spruitstukdruksensor.

BAROMETRIC PRESS (BAROMETRISCHE DRUK) 
(kPa)
Deze parameter geeft een meting van barometrische 
luchtdruk aan en wordt gebruikt voor hoogtecorrectie 
van de kwantiteit van de brandstofinspuiting en de 
regeling van de IAC-klep.

STEP EGR FLOW DUTY (WERKTIJD EGR-KLEP) (%)
Deze parameter geeft de openingsduur aan van de 
EGR-klep, die het volume van de EGR-stroming regelt.

FUEL CUT (BRANDSTOFAFSLUITING) (ON/OFF)
ON: Brandstoftoevoer wordt afgesloten (uitgangssignaal 
naar verstuiver gestopt)
OFF: Brandstoftoevoer wordt niet afgesloten

A/C PRESSURE (ABSOLUTE DRUK A/C-
KOELMIDDEL, kPa)
Deze parameter geeft de absolute A/C-koelmiddeldruk 
aan die door de ECM is berekend.

CLOSED THROTTLE POS (GESLOTEN 
GASKLEPPOSITIE, AAN/UIT)
Deze parameter geeft ON aan wanneer de gasklep 
geheel gesloten is of OFF wanneer de gasklep niet 
geheel gesloten is.

CANIST PRG DUTY (WERKTIJD AFZUIGING EVAP-
KOOLSTOFFILTER, %)
Deze parameter geeft de tijd aan gedurende dewelke de 
klep is ingeschakeld (klep open) binnen een 
vastgestelde cyclus van de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter, die de mate van EVAP-afzuiging regelt.

IGNITION ADVANCE (VERVROEGING VAN 
ONTSTEKINGSTIJDSTIP VOOR CILINDER NR. 1,° )
Het ontstekingstijdstip van cilinder nr. 1 wordt bepaald 
door een commando van de ECM. Het eigenlijke 
ontstekingstijdstip moet worden gecontroleerd met 
behulp van een stroboscooplamp.

BATTERY VOLTAGE (ACCUSPANNING) (V)
Deze parameter geeft de positieve accuspanning aan 
die vanaf het hoofdrelais naar de ECM wordt gevoerd.

FUEL PUMP (BRANDSTOFPOMP) (ON/OFF)
ON wordt weergegeven wanneer de ECM de 
brandstofpomp activeert via de schakelaar van het 
brandstofpomprelais.

ELECTRIC LOAD (ELEKTRISCHE BELASTING) (ON/
OFF)
ON: ON-signaal van koplampen of stadslichten 
ingevoerd.
OFF: Bovenvermelde elektrische belastingen alle 
uitgeschakeld (OFF).

BRAKE SW (REMPEDAALSCHAKELAAR) (ON/OFF: 
voor modellen met A/T en M/T, CANCEL / SET: voor 
model met semi-automatische transmissie)
Deze parameter geeft de toestand van de 
rempedaalschakelaar aan.

RADIATOR FAN (STUURRELAIS VAN 
RADIATEURVENTILATOR, ON/OFF)
ON: Commando voor werking van regelrelais van 
radiateurventilator uitgevoerd.
OFF: Commando voor werking van het relais niet 
uitgevoerd.

BLOWER FAN (AANJAGER) (ON/OFF)
Deze parameter geeft de toestand van de 
aanjagermotorschakelaar aan.

A/C SWITCH (A/C-SCHAKELAAR) (ON/OFF)
ON: Commando voor werking van A/C uitgevoerd door 
ECM naar HVAC.
OFF: Commando voor werking van A/C niet uitgevoerd.

A/C COMP RELAY (A/C-COMPRESSORRELAIS, ON/
OFF)
Deze parameter geeft de toestand van de A/C-
schakelaar aan.

VEHICLE SPEED (RIJSNELHEID) (km/u)
Berekend op basis van impulssignalen vanaf de 
rijsnelheidssensor.

VVT GAP (VOORGESCHREVEN-EFFECTIEVE 
POSITIE) (voor M15-motor)
De waarde wordt berekend aan de hand van de 
volgende formule: voorgeschreven vervroeging van de 
kleptiming – werkelijke vervroeging van de kleptiming.
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TP SENSOR 1 VOLT (UITGANGSSPANNING 
GASKLEPPOSITIESENSOR (HOOFD), V) (voor 
model met semi-automatische transmissie)
De van de gaskleppositiesensor (hoofd) afgelezen 
waarde geeft informatie over de gasklepopeningshoek 
onder de vorm van spanning.

TP SENSOR 2 VOLT (UITGANGSSPANNING 
GASKLEPPOSITIESENSOR (SUB), V) (voor model 
met semi-automatische transmissie)
De van de gaskleppositiesensor (sub) afgelezen waarde 
geeft informatie over de gasklepopeningshoek onder de 
vorm van spanning.

APP SENSOR 1 VOLT (UITGANGSSPANNING 
GASPEDAALPOSITIESENSOR (HOOFD), V) (voor 
model met semi-automatische transmissie)
De van de gaspedaalpositie (APP)-sensor  (hoofd) 
afgelezen waarde geeft informatie over de 
gaspedaalopeningshoek onder de vorm van spanning.

APP SENSOR 2 VOLT (UITGANGSSPANNING 
GASPEDAALPOSITIESENSOR (SUB), V) (voor model 
met semi-automatische transmissie)
De van de gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 
afgelezen waarde geeft informatie over de 
gaspedaalopeningshoek onder de vorm van spanning.

ACCEL POSITION (ABSOLUTE 
GASPEDAALPOSITIE, %) (voor model met semi-
automatische transmissie)
Een volledig losgelaten gaspedaal wordt aangegeven 
als 0 – 5% en 90 – 100% wanneer het volledig is 
ingedrukt.

THROTTLE TARGET POSI (VOORGESCHREVEN 
GASKLEPPOSITIE, %) (voor model met semi-
automatische transmissie)
Target Throttle Valve Position is een interne ECM-
parameter die de door de ECM gewenste gaskleppositie 
aangeeft.
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Visuele inspectie
U4RS0B1104008

Voer een visuele controle uit van de volgende onderdelen en systemen.
Inspectiepunt Referentiehoofdstuk

• Motorolie – peil, lekkage “Verversen van de motorolie en vervangen 
van het oliefilter:  in hoofdstuk 0B”

• Motorkoelvloeistof – peil, lekkage “Controleren koelvloeistofpeil:  in hoofdstuk 
1F”

• Brandstof – peil, lekkage “Inspecteren van brandstofleidingen en -
aansluitingen:  in hoofdstuk 0B”

• Luchtfilterelement – vuil, verstopping “Inspecteren van het luchtfilterelement:  in 
hoofdstuk 0B”

• Accu – vloeistofniveau, corrosie van accupolen “Beschrijving accu:  in hoofdstuk 1J”
• Waterpompriem – spanning, beschadiging “Hulpaandrijfriem inspecteren:  in hoofdstuk 

0B”
• Gaskabel (voor modellen met A/T en M/T) - speling (bij warme 

motor), bevestiging
“Gaskabelspeling regelen (voor modellen met 
A/T en M/T):  in hoofdstuk 1D”

• Gasklep (voor model met semi-automatische transmissie) - 
werkingsgeluid

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  
in hoofdstuk 1C”

• Vacuümslangen van luchtinlaatsysteem – loskoppeling, loszitten, 
slijtage, bochten

“Inspecteren van vacuümslang en 
vacuümklepkamer:  in hoofdstuk 1B”

• Stekkers van bedradingsbundels – loszitten, klemgedrukt
• Zekeringen – doorgebrand
• Onderdelen – montage, bouten – loszitten
• Onderdelen – vervorming
• Andere onderdelen die visueel kunnen worden gecontroleerd
Controleer indien mogelijk ook de volgende punten bij het starten van 
de motor
• Storingsindicatielampje – werking “Controle van het storingsindicatielampje 

(MIL): ”
• Laadstroomwaarschuwingslampje – werking “Symptoomdiagnose dynamo:  in hoofdstuk 

1J”
• Waarschuwingslampje van motoroliedruk – werking “Inspectie oliedrukschakelaar:  in hoofdstuk 

9C”
• Koelvloeistoftemperatuurmeter – werking “Inspecteren van de 

motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C”

• Brandstofmeter – werking “Inspecteren brandstofpeilsensor:  in 
hoofdstuk 9C”

• Toerenteller – werking
• Abnormale aanzuiging van lucht via het luchtinlaatsysteem
• Uitlaatsysteem – lekkage van uitlaatgassen, lawaai
• Andere onderdelen die visueel kunnen worden gecontroleerd
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Basiscontrole van de motor
U4RS0B1104009

Deze controle is erg belangrijk voor het storingzoeken wanneer de ECM geen DTC heeft geregistreerd en geen 
abnormale conditie is vastgesteld bij  “Visuele inspectie: ”.
Volg de stromingstabel nauwgezet.

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controleer de accuspanning.

Is de spanning 11 V of meer?

Ga naar stap 3. Laad de accu op of 
vernieuw hem.

3 Is het voertuig uitgerust met een keyless startsysteem? Ga naar stap 4. Ga naar stap 5.
4 Controleer het keyless startsysteem op defecten

1) Controleer het keyless startsysteem op defecten zoals 
beschreven in “Inspectie van de werking van het keyless 
startsysteem:  in hoofdstuk 10E”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 5. Keyless startsysteem 
defect.

5 Draait de startmotor rond? Ga naar stap 6. Ga naar 
“Symptoomdiagnose 
startsysteem:  in 
hoofdstuk 1I”.

6 Start de motor? Ga naar stap 7. Ga naar stap 9.
7 Controleer het stationair toerental

1) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 
komen.

2) Zet de versnellingspook in neutraal voor M/T en semi-
automatische transmissie (keuzehendel op P voor A/T).

3) Controleer of alle elektrische verbruikers zijn 
uitgeschakeld.

4) Controleer het stationair toerental met behulp van het 
uitleesapparaat.

Is het toerental 650 – 750 omw/min?

Ga naar stap 8. Ga naar “Onderzoeken 
van motorsymptomen: ”.

I2RH01110005-01
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8 Controleer het ontstekingstijdstip

1) Bij gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat, kiest u de stand "Misc Test" op het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat en stelt u het 
aanvangsontstekingstijdstip in.

2) Controleer met behulp van een stroboscooplamp (1) het 
aanvangsontstekingstijdstip.

Speciaal gereedschap
(A):  09930–76420

Is het ontstekingstijdstip 5° ± 3° vóór BDP bij het 
voorgeschreven stationair toerental?

Ga naar “Onderzoeken 
van motorsymptomen: ”.

Controleer de 
onderdelen van de 
ontstekingsverstelinricht
ing zoals beschreven in  
“Inspecteren 
ontstekingstijdstip:  in 
hoofdstuk 1H”.

9 Controleer het startblokkeersysteem op defecten

1) Controleer of het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem knippert.

Knippert het nadat het contactslot op ON is gezet?

Ga naar “Aflezen van 
diagnosecodes (DTC):  
in hoofdstuk 10C”.

Ga naar stap 10.

Stap Actie Ja Nee

I2RH01110006-01

1, (A)

10 0

I3RB0A180004-01
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10 Controleer de brandstoftoevoer

1) Controleer of er voldoende brandstof in de brandstoftank 
is.

2) Zet het contactslot op ON gedurende 2 seconden en dan 
weer op OFF.

3) Herhaal Stap 2) enkele keren.

Is brandstofdruk voelbaar op de brandstoftoevoerslang 
wanneer het contactslot op ON wordt gezet?

Ga naar stap 12. Ga naar stap 11.

11 Controleer de werking van de brandstofpomp.

Was het werkingsgeluid van de brandstofpomp hoorbaar via 
de brandstofvulopening gedurende 2 seconden nadat het 
contactslot op ON werd gezet en is het vervolgens gestopt?

Ga naar “Controle van 
de brandstofdruk: ”.

Ga naar “Controle van 
brandstofpomp en 
circuit: ”.

12 Controleer de bougie

1) Maak de stekkers van de verstuivers los.
2) Verwijder de bougies en sluit ze aan op de 

hoogspanningskabels of bobines.
3) Verbind de bougies met massa.
4) Laat de startmotor draaien en controleer of alle bougies 

vonken.

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 13. Ga naar 
“Ontstekingsvonktest:  
in hoofdstuk 1H”.

13 Controleer de werking van de verstuiver.

1) Monteer de bougies en sluit de verstuiverstekkers aan.
2) Controleer met behulp van een stethoscoop (1) het 

werkgeluid van iedere verstuiver (2) tijdens het starten 
van de motor.

Was het werkgeluid van alle verstuivers hoorbaar?

Ga naar “Onderzoeken 
van motorsymptomen: ”.

Ga naar “Controle van 
circuit 
brandstofverstuiver: ”.

Stap Actie Ja Nee

I3RM0A110014-01

I3RM0A110015-01
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Onderzoeken van motorsymptomen
U4RS0B1104010

Verricht een diagnose zoals hieronder beschreven wanneer de ECM geen DTC heeft gedetecteerd en er geen 
abnormale situatie werd vastgesteld in “Visuele inspectie: ” en “Basiscontrole van de motor: ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Startproblemen 
(startmotor draait rond)

Bougie defect “Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”
Lekkende hoogspanningskabel “Inspecteren van de hoogspanningskabels:  in 

hoofdstuk 1H”
Loszittende of losgekoppelde 
hoogspanningskabel(s) of 
aansluitbedrading

“Uitbouwen en inbouwen 
hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”

Bobine defect “Inspecteren bobine (met ontsteker):  in 
hoofdstuk 1H”

Brandstofslang of -leiding vervuild of 
verstopt

“Controle van de brandstofdruk: ”

Slecht werkende brandstofpomp “Controle van de brandstofdruk: ”
Aanzuiging van lucht via de 
inlaatspruitstukpakking of de 
gasklephuispakking
Stationair-luchtregelsysteem defect “Controle van stationair-luchtregelsysteem 

(voor modellen met A/T en M/T): ”
Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

ECT-sensor of MAF-sensor defect “Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C” of “Inspecteren 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in 
hoofdstuk 1C”

ECM defect
Lage compressie “Controleren van de compressie:  in hoofdstuk 

1D”
Bougie niet goed aangetrokken of 
pakking defect

“Uitbouwen en inbouwen bougies:  in 
hoofdstuk 1H”

Compressielek bij klepzitting “Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 
hoofdstuk 1D”

Klepsteel klemt “Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 
hoofdstuk 1D”

Zwakke of beschadigde klepveren “Inspecteren van klepveren:  in hoofdstuk 1D”
Compressielekkage bij 
cilinderkoppakking

“Inspecteren van de cilinderkop:  in hoofdstuk 
1D”

Klemmende of beschadigde zuigerveer “Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Zuiger, zuigerveer of cilinder versleten “Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Slecht werkende PCV-klep “Inspecteren van de PCV-klep:  in hoofdstuk 
1B”

Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

EGR-systeem defect “Inspecteren EGR-systeem:  in hoofdstuk 1B”



1A-49 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Lage oliedruk Onjuiste olieviscositeit “Verversen van de motorolie en vervangen van 
het oliefilter:  in hoofdstuk 0B”

Oliedrukschakelaar defect “Inspectie oliedrukschakelaar:  in hoofdstuk 
9C”

Oliezeef verstopt “Reinigen van onderdelen oliecarter en 
oliepompzeef:  in hoofdstuk 1E”

Oliepomp werkt niet juist “Inspecteren van de oliepomp:  in hoofdstuk 
1E”

Ontlastklep van oliepomp versleten “Inspecteren van de oliepomp:  in hoofdstuk 
1E”

Diverse glijdende onderdelen hebben te 
veel speling

Motorgeluid - 
Kleppengeluid

OPMERKING

Alvorens te controleren 
op mechanisch lawaai, 
moet worden 
gecontroleerd of:

• de juiste bougie wordt 
gebruikt.

• de voorgeschreven 
brandstof wordt 
gebruikt.

 

Onjuiste klepspeling “Inspecteren van de nokkenas, klepstoter en 
afstandsring:  in hoofdstuk 1D”

Klepsteel en klepgeleider versleten “Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 
hoofdstuk 1D”

Zwakke of gebroken klepveer “Inspecteren van klepveren:  in hoofdstuk 1D”
Kromgetrokken of verbogen klep “Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 

hoofdstuk 1D”

Motorgeluid - Zuiger-, 
veer- en cilindergeluid

OPMERKING

Alvorens te controleren 
op mechanisch lawaai, 
moet worden 
gecontroleerd of:

• de juiste bougie wordt 
gebruikt.

• de voorgeschreven 
brandstof wordt 
gebruikt.

 

Zuiger, zuigerveer of cilinderboring 
versleten

“Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Motorgeluid - 
Drijfstanggeluid

OPMERKING

Alvorens te controleren 
op mechanisch lawaai, 
moet worden 
gecontroleerd of:

• de juiste bougie wordt 
gebruikt.

• de voorgeschreven 
brandstof wordt 
gebruikt.

 

Zuiger, zuigerveer of cilinderboring 
versleten

“Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Drijfstanglager versleten “Inspecteren van krukpen en drijfstanglagers:  
in hoofdstuk 1D”

Krukpen versleten “Inspecteren van krukpen en drijfstanglagers:  
in hoofdstuk 1D”

Loszittende drijfstangmoeren “Uitbouwen en inbouwen van de zuiger, 
zuigerveren, drijfstangen en cilinders:  in 
hoofdstuk 1D”

Lage oliedruk "Lage oliedruk"

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-50

Motorgeluid - 
Krukasgeluid

OPMERKING

Alvorens te controleren 
op mechanisch lawaai, 
moet worden 
gecontroleerd of:

• de juiste bougie wordt 
gebruikt.

• de voorgeschreven 
brandstof wordt 
gebruikt.

 

Lage oliedruk "Lage oliedruk"
Lager versleten “Inspecteren van hoofdlagers:  in hoofdstuk 

1D”
Krukaslagertap versleten “Inspecteren van krukas:  in hoofdstuk 1D”
Loszittende lagerkapbouten “Uitbouwen en inbouwen van hoofdlagers, 

krukas en motorblok:  in hoofdstuk 1D”
Axiale speling van krukas te groot “Inspecteren van krukas:  in hoofdstuk 1D”

Motor oververhit Thermostaat defect “Inspecteren van de thermostaat:  in hoofdstuk 
1F”

Slechte prestatie van waterpomp “Inspecteren van de waterpomp:  in hoofdstuk 
1F”

Radiateur is verstopt of lekt “Inspecteren en reinigen van de radiateur:  in 
hoofdstuk 1F”

Verkeerde klasse van motorolie “Verversen van de motorolie en vervangen van 
het oliefilter:  in hoofdstuk 0B”

Oliefilter of oliezeef verstopt “Controleren van de oliedruk:  in hoofdstuk 1E”
Slechte prestatie van oliepomp “Controleren van de oliedruk:  in hoofdstuk 1E”
Regelsysteem van radiateurventilator 
defect

“Controle van lagesnelheidsregelsysteem 
radiateurventilator: ” of “Controle van 
hogesnelheidsregelsysteem 
radiateurventilator: ”

Slepende remmen “Slepende remmen” in “Symptoomdiagnose 
remsysteem:  in hoofdstuk 4A”

Slippende koppeling “Slippende koppeling” in “Symptoomdiagnose 
koppelingssysteem:  in hoofdstuk 5C” voor 
model met M/T of “Slippende koppeling” in 
“Symptoomdiagnose van de semi-
automatische transmissie:  in hoofdstuk 5D” 
voor model met semi-automatische 
transmissie.

Cilinderkoppakking beschadigd “Inspecteren van de cilinderkop:  in hoofdstuk 
1D”

Lucht in koelsysteem

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



1A-51 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Hoog brandstofverbruik Loszittende of stroom lekkende 
hoogspanningskabel

“Uitbouwen en inbouwen 
hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”

Bougie defect (verkeerde 
elektrodenafstand, sterke koolafzetting 
en ingebrande elektroden, enz.)

“Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”

Slecht werkende EGR-klep “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”
Hoog stationair toerental "Onjuist stationair draaien of motor draait niet 

stationair"
Slecht werkende ECT-sensor, TP-
sensor (voor modellen met A/T en M/T) 
of MAF-sensor

“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C”, “Inspecteren van 
hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C” of 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-
sensor) en inlaatluchtemperatuursensor (IAT-
sensor).:  in hoofdstuk 1C”

Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

Brandstofverstuiver(s) defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Lage compressie “Controleren van de compressie:  in hoofdstuk 

1D”
Slechte aanligdruk van kleppen “Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 

hoofdstuk 1D”
Slepende remmen “Slepende remmen” in “Symptoomdiagnose 

remsysteem:  in hoofdstuk 4A”
Slippende koppeling “Slippende koppeling” in “Symptoomdiagnose 

koppelingssysteem:  in hoofdstuk 5C” voor 
model met M/T of “Slippende koppeling” in 
“Symptoomdiagnose van de semi-
automatische transmissie:  in hoofdstuk 5D” 
voor model met semi-automatische 
transmissie.

Thermostaat defect “Inspecteren van de thermostaat:  in hoofdstuk 
1F”

Onjuiste bandenspanning “Beschrijving banden:  in hoofdstuk 2D”
Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Overmatig 
motorolieverbruik - 
Olielekkage

Cilinderkoppakking beschadigd “Inspecteren van de cilinderkop:  in hoofdstuk 
1D”

Oliekeerringen van nokkenas lekken “Inspecteren van de nokkenas, klepstoter en 
afstandsring:  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-52

Overmatig 
motorolieverbruik - Olie 
dringt verbrandingskamer 
binnen

Zuigerveer klemt “Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Zuiger en cilinder versleten “Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Zuigerveergroef en zuigerveer versleten “Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D”

Onjuiste plaatsing van zuigerveerslot “Demonteren en monteren van de zuiger, 
zuigerveren, drijfstangen en cilinders:  in 
hoofdstuk 1D”

Klepsteelkeerring versleten of 
beschadigd

“Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 
hoofdstuk 1D”

Klepsteel versleten “Inspecteren van kleppen en klepgeleiders:  in 
hoofdstuk 1D”

Motor aarzelt - 
Kortstondig geen reactie 
wanneer gaspedaal wordt 
ingedrukt. Kan bij alle 
rijsnelheden optreden. 
Gewoonlijk het meest 
opvallend bij wegrijden 
vanuit stilstand, zoals bij 
vertrekken aan stopteken.

Bougie defect of elektrodenafstand niet 
juist

“Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”

Lekkende hoogspanningskabel “Inspecteren van de hoogspanningskabels:  in 
hoofdstuk 1H”

Brandstofdruk buiten voorgeschreven 
bereik

“Controle van de brandstofdruk: ”

Slecht werkende EGR-klep “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”
Slecht werkende TP-sensor (voor 
modellen met A/T en M/T), ECT-sensor 
of MAF-sensor

“Inspecteren van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”, 
“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C” of “Inspecteren 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in 
hoofdstuk 1C”

Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

Brandstofverstuiver defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Motor oververhit "Motor raakt oververhit"
Lage compressie “Controleren van de compressie:  in hoofdstuk 

1D”
Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



1A-53 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Toerentalfluctuatie - 
Motorvermogen varieert 
bij constant gas of 
constante rijsnelheid. Het 
lijkt alsof de rijsnelheid 
hoger en lager wordt 
zonder dat de stand van 
het gaspedaal verandert.

Loszittende of stroom lekkende 
hoogspanningskabel

“Uitbouwen en inbouwen 
hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”

Bougie defect (sterke koolafzetting, 
verkeerde elektrodenafstand, 
ingebrande elektroden, etc.)

“Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”

Brandstofdruk varieert “Controle van de brandstofdruk: ”
Brandstofslang en -leidingen geknikt of 
beschadigd
Brandstofpomp defect (brandstoffilter 
verstopt)
Slecht werkende EGR-klep “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”
Slechte prestatie van MAF-sensor “Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-

sensor) en inlaatluchtemperatuursensor (IAT-
sensor).:  in hoofdstuk 1C”

Brandstofverstuiver defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

Pingelen - Motor maakt 
constant schrille 
metaalachtige 
plofgeluiden die 
veranderen 
overeenkomstig de 
gasklepstand. Klinkt als 
het plofgeluid bij het 
maken van popcorn.

Bougie defect “Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”
Loszittende hoogspanningskabel “Uitbouwen en inbouwen 

hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”
Motor oververhit "Motor raakt oververhit"
Verstopt brandstoffilter (brandstofpomp 
defect) of verstopte brandstofleidingen

“Controle van de brandstofdruk: ” of “Controle 
van brandstofpomp en circuit: ”

Aanzuiging van lucht via de 
inlaatspruitstukpakking of de 
gasklephuispakking
Slecht werkende EGR-klep “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”
Slechte prestatie van detonatiesensor, 
ECT-sensor of MAF-sensor

“DTC P0327 / P0328: Lage / hoge spanning in 
detonatiesensorcircuit: ”, “Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C” of “Inspecteren 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in 
hoofdstuk 1C”

Brandstofverstuiver(s) defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Buitensporig veel verbrandingsresten in 
de verbrandingskamer

“Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren:  in hoofdstuk 1D” en/of 
“Inspecteren van zuigerpennen en 
drijfstangen:  in hoofdstuk 1D”

Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-54

Motor heeft onvoldoende 
vermogen

Bougie defect “Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”
Bobine met ontsteker defect “Inspecteren bobine (met ontsteker):  in 

hoofdstuk 1H”
Loszittende, stroom lekkende of 
losgekoppelde hoogspanningskabel

“Uitbouwen en inbouwen 
hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”

Detonatiesensor defect “DTC P0327 / P0328: Lage / hoge spanning in 
detonatiesensorcircuit: ”

Brandstofslang of -leiding verstopt “Controle van de brandstofdruk: ”
Slecht werkende brandstofpomp “Controle van brandstofpomp en circuit: ”
Aanzuiging van lucht via de 
inlaatspruitstukpakking of de 
gasklephuispakking
Motor oververhit "Motor raakt oververhit"
Slecht werkende EGR-klep “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”
Verkeerde gaskabelspeling (voor 
modellen met A/T en M/T)

“Gaskabelspeling regelen (voor modellen met 
A/T en M/T):  in hoofdstuk 1D”

Slecht werkende TP-sensor (voor 
modellen met A/T en M/T), ECT-sensor 
of MAF-sensor

“Inspecteren van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”, 
“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C” of “Inspecteren 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in 
hoofdstuk 1C”

Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

Brandstofverstuiver(s) defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Slepende remmen “Slepende remmen” in “Symptoomdiagnose 

remsysteem:  in hoofdstuk 4A”
Slippende koppeling “Slippende koppeling” in “Symptoomdiagnose 

koppelingssysteem:  in hoofdstuk 5C” voor 
model met M/T of “Slippende koppeling” in 
“Symptoomdiagnose van de semi-
automatische transmissie:  in hoofdstuk 5D” 
voor model met semi-automatische 
transmissie.

Lage compressie “Controleren van de compressie:  in hoofdstuk 
1D”

Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



1A-55 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Onjuist stationair draaien 
of motor draait niet 
stationair

Bougie defect “Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”
Lekkende of losgekoppelde 
hoogspanningskabel

“Uitbouwen en inbouwen 
hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”

Bobine met ontsteker defect “Inspecteren bobine (met ontsteker):  in 
hoofdstuk 1H”

Brandstofdruk buiten voorgeschreven 
bereik

“Controle van de brandstofdruk: ”

Pakking van spruitstuk, gasklephuis of 
cilinderkop lekt
Slecht werkende EGR-klep “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”
Stationair-luchtregelsysteem defect “Controle van stationair-luchtregelsysteem 

(voor modellen met A/T en M/T): ”
Benzinedampafzuigsysteem defect “Inspecteren van de afzuiging van het EVAP-

koolstoffilter:  in hoofdstuk 1B”
EGR-systeem defect “Inspecteren EGR-systeem:  in hoofdstuk 1B”
Brandstofverstuiver(s) defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
Slecht werkende ECT-sensor, TP-
sensor (voor modellen met A/T en M/T) 
of MAF-sensor

“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C”, “Inspecteren van 
hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C” of 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-
sensor) en inlaatluchtemperatuursensor (IAT-
sensor).:  in hoofdstuk 1C”

Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

ECM defect
Loszittende of losgekoppelde 
vacuümslangen
Slecht werkende PCV-klep “Inspecteren van de PCV-klep:  in hoofdstuk 

1B”
Motor oververhit "Motor raakt oververhit"
Lage compressie “Controleren van de compressie:  in hoofdstuk 

1D”
Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-56

Buitensporige uitstoot 
van koolwaterstof (HC) of 
koolmonoxide (CO)

Bougie defect “Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H”
Lekkende of losgekoppelde 
hoogspanningskabel

“Uitbouwen en inbouwen 
hoogspanningskabels:  in hoofdstuk 1H”

Bobine met ontsteker defect “Inspecteren bobine (met ontsteker):  in 
hoofdstuk 1H”

Lage compressie “Controleren van de compressie:  in hoofdstuk 
1D”

Loodvervuiling van drieweg-
katalysatoromvormer

Controleer op ontbrekend vulhalszeef.

Benzinedampafzuigsysteem defect “Inspecteren van de afzuiging van het EVAP-
koolstoffilter:  in hoofdstuk 1B”

Brandstofdruk buiten voorgeschreven 
bereik

“Controle van de brandstofdruk: ”

Gesloten circuit-systeem (A/F 
feedbackcompensatie) defect (TP-
sensor defect, gebrekkige werking van 
ECT-sensor of MAF-sensor)

“Inspecteren van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”, 
“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”, “Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C” of “Inspecteren 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in 
hoofdstuk 1C”

Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

Verstuiver(s) defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Motor niet op normale 
bedrijfstemperatuur
Luchtfilter verstopt “Inspecteren en schoonmaken van het 

luchtfilterelement:  in hoofdstuk 1D”
Vacuümlekkage “Controleren van het motorvacuüm:  in 

hoofdstuk 1D”
Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



1A-57 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Buitensporige uitstoot 
van stikstofoxiden (NOx)

Verkeerd ontstekingstijdstip “Inspecteren ontstekingstijdstip:  in hoofdstuk 
1H”

Loodvervuiling van drieweg-katalysator Controleer op ontbrekend vulhalszeef.
EGR-systeem defect “Inspecteren EGR-systeem:  in hoofdstuk 1B”
Brandstofdruk buiten voorgeschreven 
bereik

“Controle van de brandstofdruk: ”

Gesloten circuit-systeem (A/F 
feedbackcompensatie) defect (TP-
sensor defect, gebrekkige werking van 
ECT-sensor of MAF-sensor)

“Inspecteren van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”, 
“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”, “Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor):  in hoofdstuk 1C” of “Inspecteren 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in 
hoofdstuk 1C”

Elektrisch gasklephuis defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”

Gaspedaalpositie (APP)-sensor defect 
(voor model met semi-automatische 
transmissie)

“Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”

Verstuiver(s) defect “Controle van circuit brandstofverstuiver: ”
ECM defect
Nokkenaspositieregeling (VVT) defect 
(voor M15-motor)

“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT):  in hoofdstuk 1D”

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-58

Storingsindicatielampje licht niet op met contactslot op ON en afgezette motor (maar motor kan wel 
worden gestart)

U4RS0B1104011
Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
Wanneer het contactslot op ON wordt gezet, schakelt de ECM het hoofdrelais in (contactpunt wordt gesloten). De 
ECM staat dan onder stroom en stuurt een ON signaal voor het storingsindicatielampje (MIL) naar de combinatiemeter 
om het lampje te laten oplichten. De combinatiemeter schakelt dan het storingsindicatielampje aan. Wanneer de 
motor begint te draaien en er geen defect in het systeem wordt gedetecteerd, stuurt de ECM een OFF signaal voor het 
storingsindicatielampje (MIL) naar de combinatiemeter om het lampje te doven. De combinatiemeter schakelt dan het 
storingsindicatielampje uit maar wanneer er een defect werd of wordt gedetecteerd, blijft het branden terwijl de motor 
draait.
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[A]: ECM-stekker (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

5. “IG COIL”-zekering 11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1

[B]: Combinatiemeterstekker (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

6. "METER"-zekering 12. “IG ACC”-zekering

1. Hoofdzekeringenkast 7. ECM 13. TCM (voor model met A/T of semi-automatische 
transmissie)

2. Contactslot 8. Verbindingsblok 14. CAN-communicatielijn
3. Hoofdrelais 9. BCM *: Voor model met semi-automatische transmissie
4. Storingsindicatielampje in combinatiemeter 10. “FI”-zekering



1A-59 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van de voeding van het 

storingsindicatielampje

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan de andere waarschuwingslampjes branden?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer de DTC

Is (zijn) DTC(s) P1674, P1675 en/of P1678 aanwezig?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. 
Indien het 
storingsindicatielampje 
gedoofd blijft, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

3 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn

1) Controleer het circuit van de CAN-communicatielijn 
tussen de combinatiemeter en de ECM, TCM (voor 
model met A/T of semi-automatische transmissie) zoals 
beschreven in stap 9 tot 15 van “DTC P1674: CAN-
communicatie (busfout): ”

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 4. Repareren of 
vervangen.

4 Controle van de "METER"-zekering

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de "METER"-zekering in het 

verbindingsblok is gesprongen

Is de "METER"-zekering in orde?

Ga naar stap 5. Vernieuw de "METER"-
zekering en controleer 
op kortsluiting.

5 Controle van de voeding van de combinatiemeter

1) Verwijder de combinatiemeter zoals beschreven in 
“Combinatiemeter uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9C”.

2) Controleer de combinatiemeterstekkerverbindingen op 
de aansluitingen “G28-31” en “G28-16”.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en controleer de spanning tussen de aansluiting 
"G28-31" van de stekker van de combinatiemeter en 
carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
RED/BLK-draad.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-60

Storingsindicatielampje blijft branden (ON) nadat de motor is gestart
U4RS0B1104012

Elektrisch schema

6 Controle van het circuit van de combinatiemeter

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de aansluiting “G28-16” van 

de combinatiemeterstekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. 
Indien het 
storingsindicatielampje 
gedoofd blijft, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
BLK/ORN-draad.

Stap Actie Ja Nee
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[A]: ECM-stekker (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

5. “IG COIL”-zekering 11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1

[B]: Combinatiemeterstekker (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

6. "METER"-zekering 12. “IG ACC”-zekering

1. Hoofdzekeringenkast 7. ECM 13. TCM (voor model met A/T of semi-automatische 
transmissie)

2. Contactslot 8. Verbindingsblok 14. CAN-communicatielijn
3. Hoofdrelais 9. BCM *: Voor model met semi-automatische transmissie
4. Storingsindicatielampje in combinatiemeter 10. “FI”-zekering



1A-61 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Beschrijving van het circuit
Wanneer het contactslot op ON wordt gezet, schakelt de ECM het hoofdrelais in (contactpunt wordt gesloten). De 
ECM staat dan onder stroom en stuurt een ON signaal voor het storingsindicatielampje (MIL) naar de combinatiemeter 
om het lampje te laten oplichten. De combinatiemeter schakelt dan het storingsindicatielampje aan. Wanneer de 
motor begint te draaien en er geen defect in het systeem wordt gedetecteerd, stuurt de ECM een OFF signaal voor het 
storingsindicatielampje (MIL) naar de combinatiemeter om het lampje te doven. De combinatiemeter schakelt dan het 
storingsindicatielampje uit maar wanneer er een defect werd of wordt gedetecteerd, blijft het branden terwijl de motor 
draait.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Aflezen van DTC’s

1) Start de motor en controleer opnieuw de DTC van de 
ECM en TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie) terwijl de motor draait.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 2 van 
“Controle van het motor- 
en 
emissieregelsysteem: ”, 
stap 2 van “Controle 
van het A/T-systeem:  in 
hoofdstuk 5A” of 
“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie:  in 
hoofdstuk 5D”.

Ga naar stap 2.

2 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn

1) Controleer het circuit van de CAN-communicatielijn 
tussen de combinatiemeter en de ECM, TCM (voor 
model met A/T of semi-automatische transmissie) zoals 
beschreven in stap 9 tot 15 van “DTC P1674: CAN-
communicatie (busfout): ”

Is het circuit in orde?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. 
Indien het 
storingsindicatielampje 
gedoofd blijft, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Repareer of vervang het 
CAN-
communicatiecircuit.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-62

DTC P0010: Nokkenaspositie-actuatorcircuit (voor M15-motor)
U4RS0B1104013

Systeem en elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
De werkelijke kleptiming bereikt het voorgeschreven vervroegingsniveau van elke functie niet, hoewel de 
vervroegings- of vertragingsregelfunctie in werking is.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis de DTC. Zie “Wissen van DTC: ”.
2) Start de motor en laat hem gedurende 10 seconden stationair draaien.
3) Lees de DTC af. Zie “Aflezen van DTC’s: ”.
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[A]: Oliestroom 3. Nokkenastandwiel 6. Oliecarter
1. Olieregelklep 4. Oliefilter 7. Inlaatnokkenas
2. ECM 5. Oliepomp

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Controlesignaal van olieregelklep verschilt van 
commandosignaal. (Stroomonderbreking of kortsluiting)
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Olieregelklep
• Circuit van olieregelklep
• ECM



1A-63 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “C37-60” en “C37-59” van de 
ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen aansluitingen “C37-60” en “C37-59” 
van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 10 Ω?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 8.

3 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep

Was de weerstand in stap 2 hoger dan 6,5 Ω?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 7.

4 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep op 
kortsluiting met voeding

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-60” van de 

ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning lager dan 1 V?

Ga naar stap 5. “RED”-, “YEL/RED”-, 
“YEL”- of “YEL/BLK”-
draad kortgesloten met 
voedingscircuit.

5 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep op 
kortsluiting met massa

1) Maak de stekker van de olieregelklep los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-60” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “YEL/RED”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

6 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep op 
kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-59” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 9. “YEL/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

7 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep op 
kortsluiting

1) Maak de stekker van de olieregelklep los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluitingen “C37-60” en 
“C37-59” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 9. “YEL/RED”-draad is 
kortgesloten met “YEL/
BLK”-draad.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-64

DTC P0011 / P0012: Nokkenaspositie - Timing te zeer vervroegd of prestatie van het systeem / -
Verlaat (voor M15-motor)

U4RS0B1104014
Beschrijving van het systeem
De werkelijke waarde van de vervroegde kleptiming bereikt de voorgeschreven waarde niet.
De kleptiming wordt vervroegd ondanks een ECM-commando van hoogste vertraging.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

8 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep

1) Maak de stekker van de olieregelklep los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-60” van de 
ECM-stekker en de “YEL/RED”-draadaansluiting van de 
stekker van de olieregelklep en tussen aansluiting “C37-
59” van de ECM-stekker en de “YEL/BLK”-
draadaansluiting van de stekker van de olieregelklep.

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“YEL/RED”- of “YEL/
BLK”-draadcircuit.

9 Controle van de olieregelklep
Controleer de olieregelklep zoals beschreven bij 
“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met VVT):  in 
hoofdstuk 1D”.

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Olieregelklep defect.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De werkelijke waarde van de vervroegde kleptiming bereikt 
de voorgeschreven waarde niet, of de kleptiming wordt 
vervroegd ondanks een ECM-commando van hoogste 
vertraging.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Olieregelklep
• Oliepassages van distributietandwiel
• Inlaatnokkenastandwiel (actuator 

nokkenaspositieregeling (VVT))
• Circuit van olieregelklep
• ECM



1A-65 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Wis de DTC. Zie “Wissen van DTC: ”.
2) Start de motor en rijd met het voertuig onder normale rijcondities gedurende 5 minuten of langer totdat de motor op 

de normale bedrijfstemperatuur is.
3) Stop het voertuig.
4) Laat de motor stationair draaien gedurende 1 minuut.
5) Start het voertuig en verhoog de rijsnelheid tot 80 km/u (50 mijl/u).
6) Rijd met een snelheid van 80 km/u (50 mijl/u) gedurende 1 minuut of langer in de 5de versnelling of in stand D.
7) Verminder de rijsnelheid geleidelijk.
8) Stop het voertuig en zet het contactslot op OFF.
9) Herhaal Stap 4) tot 7) eenmaal.

10) Stop het voertuig.
11) Lees de DTC af. Zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Wordt DTC P0010 tegelijkertijd gedetecteerd? Ga naar “DTC P0010: 

Nokkenaspositie-
actuatorcircuit (voor 
M15-motor): ”.

Ga naar stap 2.

2 Gebruikt u een SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat? Ga naar stap 3. Ga naar stap 5.
3 Controle regelsysteem nokkenaspositie

1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan 
met het contactslot op OFF.

2) Start de motor en laat hem op de normale 
bedrijfstemperatuur komen.

3) Selecteer het menu DATA LIST.
4) Controleer of de “VVT GAP” die wordt weergegeven op 

het SUZUKI-uitleesapparaat 0 – 5° is.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 4. Controleer de 
kleptiming zoals 
beschreven onder 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
distributieketting en de 
riemspanner:  in 
hoofdstuk 1D”. Indien in 
orde, ga naar stap 5.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-66

4 Controle regelsysteem nokkenaspositie

1) Rijd met het voertuig onder de volgende condities.
• Rijsnelheid van 80 km/u (50 mijl/u).
• Schakelpook in 5de versnelling of keuzehendel in 

stand D.
2) Controleer of de “VVT GAP” die wordt weergegeven op 

het SUZUKI-uitleesapparaat 0 – 5° is.

Is het systeem in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 5.

5 Visuele inspectie van het olieregelcircuit

1) Verwijder het deksel van de cilinderkop zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen afdekkap 
van de cilinderkop:  in hoofdstuk 1D”.

2) Controleer het olieregelcircuit op oliedruklekkage.

Is alles in orde?

Ga naar stap 6. Repareren of 
vernieuwen.

6 Controle van de olieregelklep en de oliepassageleiding.

1) Demonteer de olieregelklep zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen van olieregelklep (voor motor 
met VVT):  in hoofdstuk 1D”.

2) Demonteer de oliepassageleiding zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap:  in hoofdstuk 1D”.

3) Controleer de oliepassageleiding en de olieregelklep op 
verstopping of bezinksel.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 7. Reinig de olieregelklep 
en de 
oliepassageleiding. 
Vernieuw de 
olieregelklep indien het 
probleem niet is 
opgelost na het reinigen 
van de olieregelklep en 
de oliepassageleiding.

7 Controle van elektrisch circuit van olieregelklep

1) Controleer of het circuit van de olieregelklep in goede 
conditie verkeert zoals beschreven onder “DTC P0010: 
Nokkenaspositie-actuatorcircuit (voor M15-motor): ”.

Is het circuit in orde?

Repareer het circuit. Ga naar stap 8.

8 Controle van de olieregelklep

1) Controleer de olieregelklep zoals beschreven bij 
“Inspecteren van olieregelklep (voor motor met VVT):  in 
hoofdstuk 1D”.

Is alles in orde?

Vernieuw het 
nokkenastandwiel.

Vernieuw de 
olieregelklep.

Stap Actie Ja Nee



1A-67 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0031 / P0032: Lage/hoge spanning in regelcircuit van HO2S-verwarming (sensor-1)
U4RS0B1104015

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Laat de motor gedurende 1 minuut stationair draaien.
5) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. Hoofdzekeringenkast 4. Verbindingsblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-2
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-2-

verwarming
11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-1 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De stroom van de HO2S-1-verwarming is ononderbroken hoger 
of lager dan de voorgeschreven waarde gedurende 5 seconden
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• HO2S-1-verwarmingscircuit
• HO2S-1-verwarming
• ECM
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Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van voedingscircuit van HO2S-1-verwarming

1) Maak de stekker van de HO2S-1 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de "BLK/WHT"- en "BLK/RED"-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
HO2S-1-sensor.

3) Indien de draad en de verbinding in orde zijn, meet de 
spanning tussen de "BLK/WHT"-draadaansluiting en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning hoger dan 10 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "BLK/WHT"-
draadcircuit.

3 Controle van voedingscircuit van HO2S-1-verwarming

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLK/WHT”-
draadaansluiting van de HO2S-1-stekker en de “E23-
29”-aansluiting van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Hoge weerstand in 
"BLK/WHT"-
draadcircuit.

4 Controle van stuurcircuit van HO2S-1-verwarming

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-46” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 5. “BLK/RED”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

5 Controle van stuurcircuit van HO2S-1-verwarming

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-46” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 6. “BLK/RED”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

6 Controle van stuurcircuit van HO2S-1-verwarming

1) Sluit de stekker aan op HO2S–1 met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-46” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa met de stekker 
losgekoppeld van de ECM.

Is de spanning hoger dan 10 V?

Ga naar stap 7. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.



1A-69 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0037 / P0038: Lage/hoge spanning in regelcircuit van HO2S-verwarming (sensor–2)
U4RS0B1104016

Elektrisch schema

7 Controle van HO2S-1-verwarming

1) Maak de stekker van de HO2S-1 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de weerstand van de HO2S-1-verwarming 
zoals beschreven onder “Inspecteren van de 
verwarmde-zuurstofsensorverwarming (HO2S-1 en 
HO2S-2):  in hoofdstuk 1C”.

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 8. Vernieuw de HO2S-1.

8 Controle van voedingscircuit van HO2S-1-verwarming

1) Sluit de stekker aan op HO2S–1 met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluitingen “E23-29” en 
“C37-46” van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 12 Ω?

HO2S-1-
verwarmingscircuit is in 
orde.
Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Hoge weerstand in 
“BLK/WHT”-, “BLK/
RED”- en / of “BLK”-
draadcircuit.

Stap Actie Ja Nee
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1. Hoofdzekeringenkast 4. Verbindingsblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-1
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-1-verwarming 11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-2 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering
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Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Laat de motor stationair draaien gedurende 1 minuut.
5) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De stroom van de HO2S-2-verwarming is ononderbroken hoger of 
lager dan de voorgeschreven waarde gedurende 5 seconden
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• HO2S-2-verwarming
• HO2S-2-verwarmingscircuit
• ECM



1A-71 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van voedingscircuit van HO2S-2-verwarming

1) Maak de stekker van de HO2S-2 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de "BLK/WHT"- en "RED/BLU"-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
HO2S-2-sensor.

3) Indien de draad en de verbinding in orde zijn, meet de 
spanning tussen de "BLK/WHT"-draadaansluiting van de 
HO2S-2-stekker en de motormassa met het contactslot 
op ON.

Is de spanning hoger dan 10 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "BLK/WHT"-
draadcircuit.

3 Controle van voedingscircuit van HO2S-2-verwarming

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLK/WHT”-
draadaansluiting van de HO2S-2-stekker en de “E23-
29”-aansluiting van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Hoge weerstand in 
"BLK/WHT"-
draadcircuit.

4 Controle van stuurcircuit van HO2S-2-verwarming

1) Meet de weerstand tussen de “RED/BLU”-
draadaansluiting van de HO2S-2-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 5. “RED/BLU”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

5 Controle van stuurcircuit van HO2S-2-verwarming

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de “RED/BLU”-

draadaansluiting van de HO2S-2-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 6. “RED/BLU”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

6 Controle van stuurcircuit van HO2S-2-verwarming

1) Sluit de stekker aan op HO2S-2 met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-47” van de 

losgekoppelde ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning hoger dan 10 V?

Ga naar stap 7. Stroomonderbreking in 
"RED/BLU"-draad.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-72

7 Controle van HO2S-2-verwarming

1) Maak de stekker van de HO2S-2 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de weerstand van de HO2S-2-verwarming 
zoals beschreven onder “Inspecteren van de 
verwarmde-zuurstofsensorverwarming (HO2S-1 en 
HO2S-2):  in hoofdstuk 1C”.

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 8. Vernieuw de HO2S-2.

8 Controle van voedingscircuit van HO2S-2-verwarming

1) Sluit de stekker aan op HO2S–2 met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluitingen “E23-9” en 
“C37-47” van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 30 Ω?

HO2S-2-
verwarmingscircuit is in 
orde. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Hoge weerstand in 
"RED/BLU"-
draadcircuit.

Stap Actie Ja Nee



1A-73 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0101: Bereik/prestaties circuit van sensor voor massa van doorgestroomde lucht
U4RS0B1104017

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.
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1. MAF- en IAT-sensor 3. Hoofdrelais 5. Naar andere sensors
2. Contactslot 4. ECM *: Voor model met semi-automatische 

transmissie

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
• MAF-volume groter dan 20 g/sec ook al is het 

motortoerental lager dan 900 omw/min en de 
inlaatspruitstukdruk lager dan 40 kPa (5,80 psi) met TP van 
minder dan 1,5°.

• MAF-volume lager dan 10 g/sec ook al is het 
motortoerental lager dan 2500 omw/min en de 
inlaatspruitstukdruk hoger dan 60 kPa (8,70 psi) met TP 
van meer dan 12°.

(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Luchtinlaatsysteem (verstopping of lekkage)
• MAF-sensorcircuit
• MAF-sensor
• TP-sensor en/of het bijbehorende circuit
• MAP-sensor en/of het bijbehorende circuit
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-74

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen. (ECT ong. 90 – 95 °C, 194 – 203 °F)
4) Rij met een motortoerental van: meer dan 2500 omw/min gedurende 1 min.
5) Verhoog de rijsnelheid tot 80 km/u (45 mijl/u) in de 5de versnelling of in stand D.
6) Laat het gaspedaal los om de rijsnelheid te verminderen tot 40 km/u (25 mijl/u).
7) Stop het voertuig en laat de motor 1 min. stationair draaien.
8) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.



1A-75 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Visuele inspectie
Controleer de MAF-sensor en het luchtinlaatsysteem op de 
volgende punten:
• Voorwerpen die het meetkanaal en de weerstand van de 

MAF-sensor blokkeren.
• Een andere luchtstroom die niet door de MAF-sensor 

stroomt.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 3. Repareren of 
vervangen.

3 Controle van de MAF-sensor en het bijbehorende 
circuit.

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het 
contactslot op OFF.

2) Start de motor en laat hem op de normale 
bedrijfstemperatuur komen.

3) Lees de MAF-waarde af met behulp van het 
diagnosecode-uitleesapparaat. (Zie “Gegevens van het 
diagnosecode-uitleesapparaat: ” voor de normale 
waarde.)

Is elke waarde zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 4.

4 Controle van de uitgangsspanning van de MAF-sensor

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet de spanning tussen aansluitingen “C37-26” en 

“C37-27” van de ECM-stekker zoals beschreven onder 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
sensor voor de inlaatluchtemperatuur (IAT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is elke waarde zoals voorgeschreven?

Slechte verbinding van 
aansluiting “C37-26” en/
of “C37-27”.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Ga naar stap 5.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-76

5 Controle van voedingsspanning van MAF-sensor

1) Maak de stekker van de MAF- en IAT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "BLK/RED"-draadaansluiting (2) van 
de stekker van de MAF- en IAT-sensor (1).

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

6 Controle van massacircuit van MAF-sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
de "GRY"-draadaansluiting van de stekker van de MAF- 
en IAT-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 7.

7 Controle van massacircuit

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-27” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY"-draad.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
ECM-
massaverbindingen 
“C37-58”, “C37-15”, 
“C37-30” en/of “E23-31” 
(voor model met semi-
automatische 
transmissie).
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

8 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "GRN/BLK"-draadaansluiting van de stekker van de 
MAF- en IAT-sensor en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 9. “GRN/BLK”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.

9 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
de "GRN/BLK"-draadaansluiting van de stekker van de 
MAF- en IAT-sensor en de motormassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 10. “GRN/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0A110020-01



1A-77 Algemene motorinformatie en diagnose: 

10 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Meet de weerstand tussen de “GRN/BLK”-
draadaansluiting van de MAF- en IAT-sensor en de 
“C37-26”-aansluiting van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 3 Ω?

MAF- en IAT-sensor 
defect.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRN/BLK"-draad.

11 Wordt DTC P0121 gedetecteerd? Ga naar “DTC P0121: 
Bereik/prestatie van 
circuit van 
gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T 
en M/T): ”.

Ga naar stap 12.

12 Wordt DTC P0106 aangegeven? Ga naar “DTC P0106: 
Bereik / prestaties 
absolute 
spruitstukdruksensor: ”.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-78

DTC P0102: Lage ingangsspanning in circuit van sensor voor massa van doorgestroomde lucht
U4RS0B1104018

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. MAF- en IAT-sensor 4. ECM
2. Contactslot 5. Naar andere sensors
3. Hoofdrelais *: Voor model met semi-automatische 

transmissie

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder 
ononderbroken worden vastgesteld gedurende 0,5 
seconde.
• Motor draait
• De spanning van de MAF-sensoruitgang is 

ononderbroken lager dan de voorgeschreven waarde 
gedurende de voorgeschreven tijd.

(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Stroomonderbreking of kortsluiting in circuit van MAF-
sensor

• MAF-sensor
• ECM



1A-79 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de MAF-sensor en het bijbehorende 
circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Start de motor en lees de MAF-waarde af die wordt 
aangegeven op het uitleesapparaat. (Zie “Gegevens van 
het diagnosecode-uitleesapparaat: ” voor de normale 
waarde.)

Wordt de normale waarde aangegeven?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van voedingsspanning van MAF-sensor

1) Maak de stekker van de MAF- en IAT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "BLK/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de MAF- en IAT-sensor.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

4 Controle van massacircuit van MAF-sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
de "GRY"-draadaansluiting van de stekker van de MAF- 
en IAT-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 5.

5 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-27” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY"-draad.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
ECM-
massaverbindingen 
“C37-58”, “C37-15”, 
“C37-30” en/of “E23-31” 
(voor model met semi-
automatische 
transmissie).
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-80

6 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "GRN/BLK"-draadaansluiting van de stekker van de 
MAF- en IAT-sensor en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 7. “GRN/BLK”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.

7 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen de "GRN/BLK"-draadaansluiting van de stekker 
van de MAF- en IAT-sensor en de motormassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “GRN/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

8 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Meet de weerstand tussen de “GRN/BLK”-
draadaansluiting van de MAF- en IAT-sensor en de 
“C37-26”-aansluiting van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 3 Ω?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRN/BLK"-draad.

9 Controle van het uitgangssignaal van de MAF-sensor

1) Sluit de stekkers aan op de MAF- en IAT-sensor en op 
de ECM met het contactslot op OFF.

2) Meet de spanning tussen aansluitingen “C37-26” en 
“C37-27” van de ECM-stekker zoals beschreven onder 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
sensor voor de inlaatluchtemperatuur (IAT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is elke waarde zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

MAF- en IAT-sensor 
defect.

Stap Actie Ja Nee



1A-81 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0103: Hoge ingangsspanning in circuit van sensor voor massa van doorgestroomde lucht
U4RS0B1104019

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. MAF- en IAT-sensor 4. ECM
2. Contactslot 5. Naar andere sensors
3. Hoofdrelais *: Voor model met semi-automatische 

transmissie

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder ononderbroken 
worden vastgesteld gedurende 0,5 seconde.
• Motor draait
• De spanning van de MAF-sensoruitgang is ononderbroken hoger dan de 

voorgeschreven waarde gedurende de voorgeschreven tijd.
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Stroomonderbreking of kortsluiting in 
circuit van MAF-sensor

• MAF-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-82

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de MAF-sensor en het bijbehorende 
circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Start de motor en lees de MAF-waarde af die wordt 
aangegeven op het uitleesapparaat. (Zie “Gegevens van 
het diagnosecode-uitleesapparaat: ” voor de normale 
waarde.)

Wordt de normale waarde aangegeven?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van voedingsspanning van MAF-sensor

1) Maak de stekker van de MAF- en IAT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "BLK/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de MAF- en IAT-sensor.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

4 Controle van massacircuit van MAF-sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
de "GRY"-draadaansluiting van de stekker van de MAF- 
en IAT-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 5.

5 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-27” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY"-draad.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
ECM-
massaverbindingen 
“C37-58”, “C37-15”, 
“C37-30” en/of “E23-31” 
(voor model met semi-
automatische 
transmissie).
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.



1A-83 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0106: Bereik / prestaties absolute spruitstukdruksensor
U4RS0B1104020

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

6 Controle van signaalcircuit van MAF-sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de spanning tussen de "GRY/BLK"-
draadaansluiting van de stekker van de MAF- en IAT-
sensor en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 7. “GRY/BLK”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.

7 Controle van het uitgangssignaal van de MAF-sensor

1) Sluit de stekker aan op de MAF- en IAT-sensor en op de 
ECM met het contactslot op OFF.

2) Meet de spanning tussen aansluitingen “C37-26” en 
“C37-27” van de ECM-stekker zoals beschreven onder 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
sensor voor de inlaatluchtemperatuur (IAT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is elke waarde zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

MAF- en IAT-sensor 
defect.

Stap Actie Ja Nee
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1. Absolute spruitstukdruksensor 3. Naar andere sensors *: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Naar TP-sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
• Verschil tussen max. absolute spruitstukdruk en min. 

spruitstukdruk is kleiner dan 1,3 kPa (0,19 psi) bij 
stationair draaiende motor.

• Verschil tussen barometrische druk en spruitstukdruk is 
kleiner dan 33,3 kPa (4,83 psi) gedurende 2 sec. bij 2000 
omw/min of meer.

(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Absolute spruitstukdruksensor
• Vacuümkanaal van absolute spruitstukdruksensor
• Luchtinlaatsysteem
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-84

Procedure voor het bevestigen van de DTC

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m, 8000 ft of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON, wis de DTC met het uitleesapparaat en laat de motor volledig opwarmen.
3) Laat de motor stationair draaien gedurende 1 minuut.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de MAP-sensor en het bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de DTC af.

Is er een DTC P0107 of DTC P0108?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van het uitgangssignaal van de MAP-sensor

1) Controleer de MAP-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de absolute spruitstukdruksensor 
(MAP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 4. MAP-sensor defect.

4 Controle van het circuit van de MAP-sensor

1) Controleer het circuit van de MAP-sensor zoals 
beschreven in stap 3 tot 6 van “DTC P0107: Lage 
ingangsspanning in circuit van absolute 
spruitstukdruksensor: ” of stap 3 tot 8 van “DTC P0108: 
Hoge ingangsspanning in circuit van absolute 
spruitstukdruksensor: ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 5. Repareren of 
vernieuwen.

5 Controle luchtinlaatsysteem

1) Controleer het luchtinlaatsysteem op verstopping en 
lekkage.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareren of 
vervangen.



1A-85 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0107: Lage ingangsspanning in circuit van absolute spruitstukdruksensor
U4RS0B1104021

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON, wis de DTC met het uitleesapparaat en laat de motor volledig opwarmen.
3) Laat de motor stationair draaien gedurende 1 minuut.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.
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1. Absolute spruitstukdruksensor 3. Naar andere sensors *: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Naar TP-sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de absolute 
spruitstukdruksensor is ononderbroken lager dan de 
voorgeschreven waarde gedurende de voorgeschreven 
tijd.
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Circuit van absolute spruitstukdruksensor
• Absolute spruitstukdruksensor
• TP-sensor
• A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C)
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-86

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de MAP-sensor en het bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de inlaatspruitstukdruk af die wordt aangegeven op 

het uitleesapparaat

Is hij 0 kPa (0 in.Hg)?

Ga naar stap 3. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van voedingsspanning van MAP-sensor

1) Maak de stekker van de MAP-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “RED/BLK”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
MAP-sensor.

3) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de MAP-sensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 4.

4 Controle van voedingscircuit van MAP-sensor

1) Koppel de stekkers los van de TP-sensor en A/C-
koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de MAP-sensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

TP-sensor en/of A/C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) defect

“GRY/RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle van signaalcircuit van MAP-sensor

1) Meet de spanning tussen de "RED/BLK"-
draadaansluiting van de stekker van de MAP-sensor en 
de motormassa.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 6.

6 Controle van signaalcircuit van MAP-sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-53” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. “RED/BLK”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

I4RS0B110019-03



1A-87 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0108: Hoge ingangsspanning in circuit van absolute spruitstukdruksensor
U4RS0B1104022

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0113, P0118 en P0123 (voor modellen met A/T en M/T) samen worden weergegeven, is 
er mogelijk een stroomonderbreking in het “ORN”-draadcircuit.
 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON, wis de DTC met het uitleesapparaat en laat de motor volledig opwarmen.
3) Laat de motor stationair draaien gedurende 1 minuut.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

7 Controle van het uitgangssignaal van de MAP-sensor

1) Controleer de MAP-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de absolute spruitstukdruksensor 
(MAP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

MAP-sensor defect.
Stap Actie Ja Nee
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1. Absolute spruitstukdruksensor 3. Naar andere 
sensors

*: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Naar TP-sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de absolute 
spruitstukdruksensor is ononderbroken hoger dan de 
voorgeschreven waarde gedurende de voorgeschreven 
tijd.
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Circuit van absolute spruitstukdruksensor
• Absolute spruitstukdruksensor
• TP-sensor
• A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C)
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-88

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de MAP-sensor en het bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de inlaatspruitstukdruk af die wordt aangegeven op 

het uitleesapparaat

Is hij 127 kPa (37,5 in.Hg)?

Ga naar stap 3. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van voedingsspanning van MAP-sensor

1) Maak de stekker van de MAP-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “RED/BLK”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
MAP-sensor.

3) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de MAP-sensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 4.

4 Controle van voedingscircuit van MAP-sensor

1) Koppel de stekkers los van de TP-sensor en A/C-
koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de MAP-sensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

TP-sensor en/of A/C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) defect

“GRY/RED”-draad 
onderbroken of 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

5 Controle van massacircuit van MAP-sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen de "ORN"-draadaansluiting van de stekker van 
de MAP-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 6.

I4RS0B110019-03



1A-89 Algemene motorinformatie en diagnose: 

6 Controle van massacircuit

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"ORN"-draad.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
ECM-
massaverbindingen 
“C37-58”, “C37-15”, 
“C37-30” en/of “E23-31” 
(voor model met semi-
automatische 
transmissie).
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle van signaalcircuit van MAP-sensor

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de "RED/BLK"-

draadaansluiting van de stekker van de MAP-sensor en 
de motormassa.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.

8 Controle van signaalcircuit van MAP-sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “RED/BLK”-
draadaansluiting van de MAP-sensor en de “C37-53”-
aansluiting van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 2 Ω?

“RED/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"RED/BLK"-draad.

9 Controle van het uitgangssignaal van de MAP-sensor

1) Controleer de MAP-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de absolute spruitstukdruksensor 
(MAP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

MAP-sensor defect.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-90

DTC P0111: Bereik/prestaties circuit van sensor voor inlaatluchttemperatuur
U4RS0B1104023

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur bij het starten van de motor: lager dan 30 °C (86 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen. (ECT ong. 70 – 205 °C, 158 – 401 °F)
4) Laat de motor gedurende 10 minuten stationair draaien.
5) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. MAF- en IAT-sensor 3. Naar andere sensors
2. ECM 4. Vanaf hoofdrelais

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Het verschil tussen de maximum IAT en de minimum IAT is kleiner 
dan 0,3 °C (32,5 °F) met ECT hoger dan 70 °C (158 °F) 10 min na 
het starten met koude motor (ECT lager dan 30 °C (86 °F) bij het 
starten van de motor).
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Hoge weerstand in circuit
• MAF- en IAT-sensor
• ECM



1A-91 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de IAT-sensor en het bijbehorende circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de inlaatluchttemperatuur af die wordt aangegeven 

op het uitleesapparaat.

Wordt –40 °C (–40 °F) of 119 °C (246 °F) aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekker (1) van de MAF- en IAT-sensor los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer op goede verbinding bij de “BLK/YEL”- en 
“ORN”-draadaansluitingen van de MAF- en IAT-
sensorstekker (1).

3) Indien dit in orde is, zet dan het contactslot op ON en 
meet de spanning tussen de “BLK/YEL”-
draadaansluiting van de MAF- en IAT-sensorstekker en 
de carrosseriemassa.

Is de spanning gemeten bij de “BLK/YEL”-draadaansluiting 4 
– 6 V?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 4.

I4RS0B110020-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-92

4 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-25" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 

op ON en meet de spanning tussen aansluiting "C37-25" 
van de ECM-stekker en carrosseriemassa.

Is de spanning ong. 4 – 6 V?

Stroomonderbreking in 
"BLK/YEL"-draad.
Indien de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
ga naar stap 5.

Ga naar stap 5.

5 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de "BLK/YEL"-
draadaansluiting van de stekker van de MAF- en IAT-
sensor en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “BLK/YEL”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

6 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de "BLK/YEL"-

draadaansluiting van de stekker van de MAF- en IAT-
sensor en de carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Ga naar stap 7. "BLK/YEL"-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
aansluiting “C37-25” van de ECM-stekker en de “BLK/
YEL”-draadaansluiting van de MAF- en IAT-
sensorstekker.

Is de weerstand lager dan 3 Ω?

Ga naar stap 8. Hoge weerstand in 
"BLK/YEL"-draadcircuit.

8 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM.
2) Controleer op een goede verbinding van de MAF- en 

IAT-sensor bij de “GRY/BLU”-draadaansluiting.
3) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 

tussen de "GRY/BLU"-draadaansluiting van de stekker 
van de MAF- en IAT-sensor en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 9.

9 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 3 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY/BLU"- en/of 
"ORN"-draad.
Slechte “C37-55”-
verbinding.

ECM-massacircuit 
defect.
Indien het circuit in orde 
is, sluit dan een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

10 Controle van IAT-sensor

1) Controleer de IAT-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in hoofdstuk 
1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de MAF- en 
IAT-sensor.

Stap Actie Ja Nee



1A-93 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0112: Lage spanning in circuit van inlaatluchttemperatuursensor
U4RS0B1104024

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.
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1. MAF- en IAT-sensor 3. Naar andere sensors
2. ECM 4. Vanaf hoofdrelais

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder 
ononderbroken worden vastgesteld gedurende 0,5 seconde.
• Motor draait
• De spanning van de IAT-sensoruitgang is lager dan de 

voorgeschreven waarde
(Hoge inlaatluchttemperatuur (lage spanning/lage 
weerstand))

(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Circuit van IAT-sensor
• IAT-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-94

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de IAT-sensor en het bijbehorende circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de inlaatluchttemperatuur af die wordt aangegeven 

op het uitleesapparaat.

Wordt 119 °C (246 °F) aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van de MAF- en IAT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer op goede verbinding bij de “BLK/YEL”- en 
“GRY/BLU”-draadaansluitingen van de MAF- en IAT-
sensor.

3) Indien dit in orde is, zet dan het contactslot op ON en 
meet de spanning tussen de “BLK/YEL”-
draadaansluiting van de MAF- en IAT-sensorstekker (1) 
en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

4 Controle op kortsluiting in IAT-circuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de "BLK/YEL"-
draadaansluiting van de stekker van de MAF- en IAT-
sensor en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 5. “BLK/YEL”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle op kortsluiting in IAT-circuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de "BLK/YEL"-

draadaansluiting van de stekker van de MAF- en IAT-
sensor en de carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Ga naar stap 6. "BLK/YEL"-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

I4RS0B110020-01



1A-95 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0113: Hoge spanning in circuit van inlaatluchttemperatuursensor
U4RS0B1104025

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0108, P0118 en P0123 (voor modellen met A/T en M/T) samen worden weergegeven, is 
er mogelijk een stroomonderbreking in het “ORN”-draadcircuit.
 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

6 Controle prestaties IAT-sensor

1) Controleer de IAT-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in hoofdstuk 
1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de MAF- en 
IAT-sensor.

Stap Actie Ja Nee
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1. MAF- en IAT-sensor 3. Naar andere sensors
2. ECM 4. Vanaf hoofdrelais

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder 
ononderbroken worden vastgesteld gedurende 0,5 seconde.
• Motor draait
• De spanning van de IAT-sensoruitgang is hoger dan de 

voorgeschreven waarde
(Lage inlaatluchttemperatuur (hoge spanning/hoge 
weerstand))

(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit van IAT-sensor
• IAT-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-96

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de IAT-sensor en het bijbehorende circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de inlaatluchttemperatuur af die wordt aangegeven 

op het uitleesapparaat.

Wordt –40 °C (–40 °F) aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van spanning van IAT-sensor

1) Maak de stekker van de MAF- en IAT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer op goede verbinding bij de “BLK/YEL”- en 
“GRY/BLU”-draadaansluitingen van de MAF- en IAT-
sensor.

3) Indien dit in orde is, zet dan het contactslot op ON en 
meet de spanning tussen de “BLK/YEL”-
draadaansluiting van de MAF- en IAT-sensorstekker (1) 
en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 4.

4 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-25" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 

op ON en meet de spanning tussen aansluiting "C37-25" 
van de ECM-stekker en carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Stroomonderbreking in 
"BLK/YEL"-draad. 
Indien de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
ga naar stap 5.

Ga naar stap 5.

I4RS0B110020-01



1A-97 Algemene motorinformatie en diagnose: 

5 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen de "BLK/YEL"-

draadaansluiting van de stekker van de MAF- en IAT-
sensor en de carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Ga naar stap 6. "BLK/YEL"-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

6 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
aansluiting “C37-25” van de ECM-stekker en de “BLK/
YEL”-draadaansluiting van de MAF- en IAT-
sensorstekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 7. Hoge weerstand in 
"BLK/YEL"-draadcircuit.

7 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM.
2) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 

tussen de "GRY/BLU"-draadaansluiting van de stekker 
van de MAF- en IAT-sensor en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.

8 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY/BLU"- en/of 
"ORN"-draad. Slechte 
“C37-55”-verbinding.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

9 Controle prestaties IAT-sensor

1) Controleer de IAT-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor).:  in hoofdstuk 
1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de MAF- en 
IAT-sensor.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-98

DTC P0116: Bereik/prestatie van circuit van motorkoelvloeistoftemperatuur
U4RS0B1104026

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC
3) Start de motor.
4) Rijd minstens 20 min. 40 mph 60 km/u of meer met het voertuig.
5) Stop het voertuig.
6) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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I4RS0A110025-01

1. ECT-sensor
2. ECM
3. Naar andere 

sensors

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De ECT-sensorwaarde is lager dan 5 °C, 41 °F (voor M13-
motor) of –5 °C, 23 °F (voor M15-motor) terwijl de motor 
gedurende 2 tot 1112 min. (afhankelijk van ECT bij het starten 
van de motor) vanaf het starten continu draait met een grotere 
belasting dan voorgeschreven (meer dan 1000 omw/min).
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• ECT-sensor
• Circuit van ECT-sensor
• Thermostaat
• ECM



1A-99 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan op DLC met 
het contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer de DTC met het 
uitleesapparaat.

Wordt DTC P0118 aangegeven?

Ga naar “DTC P0118: 
Hoge spanning in circuit 
van 
motorkoelvloeistoftemp
eratuursensor: ”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van motorkoelvloeistoftemperatuur

1) Zet het contactslot op ON en lees de 
koelvloeistoftemperatuur af die op het uitleesapparaat 
wordt aangegeven.

2) Warm de motor op tot de normale bedrijfstemperatuur 
en controleer de motorkoelvloeistoftemperatuur die 
wordt aangegeven op het uitleesapparaat.

Wijkt de koelvloeistoftempertuur meer dan 1 °C (1 °F) af en 
stijgt ze tot boven 70 °C (158 °F)?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 4.

4 Controle van thermostaat

Is er een symptoom doordat de thermostaat open blijft (het 
duurt lang voor de verwarming goed werkt of de motor op 
normale bedrijfstemperatuur komt, enz.)?

Controleer de 
thermostaat zoals 
beschreven onder 
“Inspecteren van de 
thermostaat:  in 
hoofdstuk 1F”.

Ga naar stap 5.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-100

5 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekker van de ECT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “ORN”- en “LT GRN”-draadaansluitingen 
op een goede verbinding met de ECT-sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en controleer de spanning tussen de "LT GRN"-
draadaansluiting van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning gemeten bij de “LT GRN”-draadaansluiting 4 
– 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 6.

6 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-24" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 

op ON en meet de spanning tussen aansluiting "C37-24" 
van de ECM-stekker en carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Stroomonderbreking in 
“LT GRN”-draad.
Indien de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
ga naar stap 7.

Ga naar stap 7.

7 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen de "LT GRN"-draadaansluiting 

van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Ga naar stap 8. “LT GRN”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

8 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
aansluiting “C37-24” van de ECM-stekker en de “LT 
GRN”-draadaansluiting van de ECT--sensorstekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 9. Hoge weerstand in “LT 
GRN”-draad.

Stap Actie Ja Nee

I2RH01110067-01



1A-101 Algemene motorinformatie en diagnose: 

9 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM.
2) Controleer bij de "ORN"-draadaansluiting op een goede 

verbinding met de stekker van de ECT-sensor.
3) Meet de weerstand tussen de "ORN"-draadaansluiting 

van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 10.

10 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Hoge weerstand in de 
"ORN"-draad.
Slechte “C37-55”-
verbinding.

ECM-massacircuit 
defect.
Indien het circuit in orde 
is, sluit dan een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

11 Controle ECT-sensor

1) Controleer de ECT-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de ECT-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-102

DTC P0117: Lage spanning in circuit van motorkoelvloeistoftemperatuursensor
U4RS0B1104027

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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I4RS0A110025-01

1. ECT-sensor
2. ECM
3. Naar andere sensors

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder 
ononderbroken worden vastgesteld gedurende 0,5 seconde.
• Motor draait
• De spanning van de ECT-sensoruitgang is lager dan de 

voorgeschreven waarde
(Hoge motorkoelvloeistoftemperatuur (lage spanning/lage 
weerstand))

(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit van ECT-sensor
• ECT-sensor
• ECM



1A-103 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de ECT-sensor en het bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de motorkoelvloeistoftemperatuur af die op het 

uitleesapparaat wordt aangegeven.

Wordt 119 °C (246 °F) aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van de ECT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “ORN”- en “LT GRN”-draadaansluitingen 
op een goede verbinding met de ECT-sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en controleer de spanning tussen de "LT GRN"-
draadaansluiting van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

4 Controle van kortsluiting in ECT-sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de "LT GRN"-
draadaansluiting van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 5. “LT GRN”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle van kortsluiting in ECT-sensor

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de "LT GRN"-draadaansluiting 

van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Ga naar stap 6. “LT GRN”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

I4RS0A110026-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-104

DTC P0118: Hoge spanning in circuit van motorkoelvloeistoftemperatuursensor
U4RS0B1104028

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0108, P0113 en P0123 (voor modellen met A/T en M/T) samen worden weergegeven, is 
er mogelijk een stroomonderbreking in het “ORN”-draadcircuit.
 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

6 Controle prestaties ECT-sensor

1) Controleer de ECT-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de ECT-
sensor.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0A110025-01

1. ECT-sensor
2. ECM
3. Naar andere sensors

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder 
ononderbroken worden vastgesteld gedurende 0,5 seconde.
• Motor draait
• De spanning van de ECT-sensoruitgang is hoger dan de 

voorgeschreven waarde
(Lage motorkoelvloeistoftemperatuur (hoge spanning/hoge 
weerstand))

(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit van ECT-sensor
• ECT-sensor
• ECM



1A-105 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de ECT-sensor en het bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON.
3) Lees de motorkoelvloeistoftemperatuur af die op het 

uitleesapparaat wordt aangegeven.

Wordt –40 °C (–40 °F) aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van ECT-spanning

1) Maak de stekker van de ECT-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “ORN”- en “LT GRN”-draadaansluitingen 
op een goede verbinding met de ECT-sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en controleer de spanning tussen de "LT GRN"-
draadaansluiting van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

4 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-24" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 

op ON en meet de spanning tussen aansluiting "C37-24" 
van de ECM-stekker en carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Stroomonderbreking in 
“LT GRN”-draad. Indien 
de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
ga naar stap 5.

Ga naar stap 5.

I4RS0A110026-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-106

5 Controle van spanning in bedradingsbundel ECT-
sensor

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen de "LT GRN"-draadaansluiting 

van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Ga naar stap 6. “LT GRN”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

6 Controle van weerstand in bedradingsbundel ECT-
sensor

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
aansluiting “C37-24” van de ECM-stekker en de “LT 
GRN”-draadaansluiting van de ECT--sensorstekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 7. Hoge weerstand in “LT 
GRN”-draad.

7 Controle van massacircuit van ECT-sensor

1) Sluit de stekkers aan op de ECM.
2) Controleer bij de "ORN"-draadaansluiting op een goede 

verbinding met de stekker van de ECT-sensor.
3) Meet de weerstand tussen de "ORN"-draadaansluiting 

van de stekker van de ECT-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.

8 Controle van massacircuit van ECT-sensor

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"ORN"-draad. Slechte 
“C37-55”-verbinding.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

9 Controle prestaties ECT-sensor

1) Controleer de ECT-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de ECT-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



1A-107 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0121: Bereik/prestatie van circuit van gaskleppositiesensor (voor modellen met A/T en M/T)
U4RS0B1104029

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
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1. TP-sensor 3. Naar andere sensors
2. Naar MAP-sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil tussen werkelijke gasklepopening (waargenomen door TP-
sensor) en de door de ECM berekende gasklepopening (verkregen 
op basis van het motortoerental en de doorgestroomde luchtmassa) 
valt buiten het voorgeschreven bereik (–20° tot 20°).
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Gasklephuis
• TP-sensor
• Circuit van TP-sensor
• ECM
• MAF-sensor
• Stationair-regelklep
• Luchtinlaatsysteem



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-108

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rijd met een snelheid van 60 km/u (38 mijl/u) in de 5de versnelling of in stand D.
5) Verhoog de rijsnelheid tot 65 km/u (40 mijl/u) in de 5de versnelling of in stand D.
6) Laat het gaspedaal los om de rijsnelheid te verminderen tot 60 km/u (38 mijl/u).
7) Herhaal stappen 4) tot en met 6) 3 keer.
8) Stop het voertuig en lees de voorlopige DTC's en de DTC's af.



1A-109 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de TP-sensor en het bijbehorende circuit.

1) Zet het contactslot op OFF en sluit het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat aan op de DLC.

2) Zet het contactslot op ON en lees de uitgangsspanning 
van de TP-sensor af met de gasklep in stationaire positie 
en geheel geopend.

Varieert de spanning lineair binnen het voorgeschreven 
bereik zoals aangegeven in de grafiek?

Ga naar stap 14. Ga naar stap 3.

3 Controle van spanning van TP-sensor

1) Maak de stekker van de TP-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “GRY/BLU”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de TP-
sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer de spanning 
tussen de volgende aansluitingen met het contactslot op 
ON.
• Tussen de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 

stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.
• Tussen de "GRY/BLU"-draadaansluiting van de 

stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 4.

4 Was de spanning op de “GRY/RED”-draadaansluiting in stap 
3 zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 5.

I4RS0B110100D-01
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5 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekkers los van de MAP-sensor en A/C-

koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C)
3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen de "GRY/RED"-

draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning aan de aansluiting ong. 4 – 6V?

MAP-sensor en/of A/C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) defect, controleer de 
MAP-sensor en of A/C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) zoals beschreven 
onder “Inspecteren van 
de absolute 
spruitstukdruksensor 
(MAP-sensor):  in 
hoofdstuk 1C” of 
“Inspectie A/C-
koelmiddeldruksensor 
en bijbehorend circuit:  
in hoofdstuk 7B”.

Ga naar stap 6.

6 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-14" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Zet het contactslot op ON.
5) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-14” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning aan de aansluiting ong. 4 – 6V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY/RED"-draad.

Ga naar stap 8.

7 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer bij aansluiting "C37-54" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-54” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning aan de aansluiting ong. 4 – 6V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY/BLU"-draad.

Ga naar stap 8.

8 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de spanning tussen de “GRY/RED”-
draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en de 
carrosseriemassa, tussen de “GRY/BLU”-
draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en de 
carrosseriemassa en tussen de “GRY/BLU”- en “ORN”-
draadaansluitingen van de stekker van de TP-sensor.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 9. De “GRY/RED”- en/of 
“GRY/BLU”-draad zijn 
kortgesloten met het 
massacircuit en/of de 
“GRY/BLU”-draad is 
kortgesloten met de 
“ORN”-draad.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

9 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de “GRY/RED”-

draadaansluiting van de ECM-stekker en de 
carrosseriemassa en tussen de “GRY/BLU”-
draadaansluiting van de ECM-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V bij iedere aansluiting?

Ga naar stap 10. “GRY/RED”- en/of 
“GRY/BLU”-
kortgesloten met 
voedingscircuit.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



1A-111 Algemene motorinformatie en diagnose: 

10 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen aansluiting “C37-14” van de ECM-stekker en de 
“GRY/RED”-draadaansluiting van de stekker van de TP-
sensor, tussen aansluiting “C37-54” van de ECM-stekker 
en de “GRY/BLU”-draadaansluiting van de stekker van 
de TP-sensor.

Is elke weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 11. “Hoge weerstand in 
“GRY/RED”- en/of 
“GRY/BLU”-draad.

11 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de "ORN"-draadaansluiting 
van de stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 13. Ga naar stap 12.

12 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"ORN"-draad. Slechte 
“C37-55”-verbinding.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

13 Controle TP-sensor

1) Meet de weerstand tussen de aansluitingen van de TP-
sensor zoals beschreven onder “Inspecteren van hoge 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor (TP-sensor) 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

Vallen de gemeten waarden binnen het voorgeschreven 
bereik?

Ga naar stap 14. Vernieuw de TP-sensor.

14 Controle van de prestatie van de MAF-sensor.

1) Controleer de prestaties van de MAF-sensor zoals 
beschreven in stap 3 van “DTC P0101: Bereik/prestaties 
circuit van sensor voor massa van doorgestroomde 
lucht: ”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 15. Repareer het circuit van 
de MAF- en IAT-sensor 
of vernieuw de MAF- en 
IAT-sensor.

15 Wordt DTC P0505 gedetecteerd? Ga naar “DTC P0505: 
Stationair-
luchtregelsysteem (voor 
modellen met A/T en M/
T): ”.

Ga naar stap 16.

16 Controle van stationair-luchtregelklep (IAC)

1) Controleer de stationair-luchtregelklep zoals beschreven 
onder “Werkingscontrole stationair-luchtregelklep (IAC-
klep) (voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 17. Repareer het circuit van 
de stationair-
luchtregelklep of 
vernieuw de stationair-
luchtregelklep.

17 Controle van gasklephuis

1) Controleer het gasklephuis op verstopping of lekkage.

Is het systeem in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer het 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee
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DTC P0122: Lage spanning in circuit van gaskleppositiesensor (voor modellen met A/T en M/T)
U4RS0B1104030

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. TP-sensor 3. Naar andere sensors
2. Naar MAP-sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van de TP-sensoruitgang is ononderbroken lager 
dan de voorgeschreven waarde gedurende 0,5 seconde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit van TP-sensor
• TP-sensor
• MAP-sensor
• A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/

C)
• ECM



1A-113 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de TP-sensor en het bijbehorende circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF en zet vervolgens het contactslot op 
ON.

2) Lees het percentage van de gasklepopeningshoek af dat 
wordt aangegeven op het uitleesapparaat.

3) Lees het percentage van de gasklepopeningshoek af dat 
wordt aangegeven op het uitleesapparaat, terwijl de 
gasklep van de stationaire positie wordt geopend tot de 
geheel geopende positie.

Wordt 0% aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekker van de TP-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “GRY/BLU”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de TP-
sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer de spanning 
tussen de volgende aansluitingen met het contactslot op 
ON.
• Tussen de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 

stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.
• Tussen de "GRY/BLU"-draadaansluiting van de 

stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 4.

I4RS0A110028-01
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4 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekkers los van de MAP-sensor en A/C-

koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C).
3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen de "GRY/RED"-

draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning aan de aansluiting ong. 4 – 6 V?

MAP-sensor en/of A/C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) defect, controleer de 
MAP-sensor en/of A/C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) zoals beschreven 
onder “Inspecteren van 
de absolute 
spruitstukdruksensor 
(MAP-sensor):  in 
hoofdstuk 1C” of 
“Inspectie A/C-
koelmiddeldruksensor 
en bijbehorend circuit:  
in hoofdstuk 7B”.

Ga naar stap 5.

5 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-14" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Zet het contactslot op ON.
5) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-14” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning aan de aansluiting ong. 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY/RED"-draad.

Ga naar stap 6.

6 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de spanning tussen de “GRY/RED”-
draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en de 
carrosseriemassa, tussen de “GRY/BLU”-
draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en de 
carrosseriemassa en tussen de “GRY/BLU”- en “ORN”-
draadaansluitingen van de stekker van de TP-sensor.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. De “GRY/RED”- en/of 
“GRY/BLU”-draad zijn 
kortgesloten met het 
massacircuit en/of de 
“GRY/BLU”-draad is 
kortgesloten met de 
“ORN”-draad.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle TP-sensor

1) Meet de weerstand tussen de aansluitingen van de TP-
sensor zoals beschreven onder “Inspecteren van hoge 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor (TP-sensor) 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

Vallen de gemeten waarden binnen het voorgeschreven 
bereik?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de TP-sensor.

Stap Actie Ja Nee



1A-115 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0122: Lage spanning in circuit van gaskleppositiesensor (hoofd) (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104073
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0122 (voor model met semi-automatische transmissie) en P0222 samen worden 
aangegeven, is de “RED”-draad mogelijk onderbroken.
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I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaskleppositiesensor (hoofd) is 
ononderbroken lager dan de voorgeschreven waarde 
gedurende de voorgeschreven tijd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Gaskleppositiesensorcircuit (hoofd)
• Elektrisch gasklephuis
• ECM
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Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de gaskleppositiesensor en het 
bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “TP Sensor 1 
Volt” verschijnt op het uitleesapparaat met het 
gaspedaal in de stationairstand en volledig ingetrapt.

Is de aangegeven TP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van het elektrisch gasklephuis los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer de RED”-, “GRN”- en “BLK”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met het 
elektrisch gasklephuis.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02
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4 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-43" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting C37-43 van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"RED"-draad.

Ga naar stap 5.

5 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-43” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “GRN”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 7.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “C37-54” en “C37-42” van de 
ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen de “GRN”- en “BLK”-draadaansluitingen van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “GRN”-draad is 
kortgesloten met “BLK”-
draad.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de weerstand tussen de “GRN”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op OFF.

Is deze oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“GRN”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

9 Controle van elektrisch gasklephuis

1) Controleer de gaskleppositiesensor zoals beschreven bij 
“Controle van de prestatie van de gaskleppositiesensor” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-118

DTC P0123: Hoge spanning in circuit van gaskleppositiesensor (voor modellen met A/T en M/T)
U4RS0B1104031

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

OPMERKING

Wanneer DTC P0108, P0113 en/of P0118 samen worden aangegeven, is er mogelijk een 
stroomonderbreking in het "ORN"-circuit.
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

GRY/RED

GRY/BLU

GRY/RED

C37-55

C37-54

C37-14

4

2
1

3

ORN ORN

5 V

5 V
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I4RS0A110027-01

1. TP-sensor 3. Naar andere sensors
2. Naar MAP-sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met A/C) 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van de TP-sensoruitgang is ononderbroken hoger 
dan de voorgeschreven waarde gedurende 0,5 seconde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit van TP-sensor
• TP-sensor
• MAP-sensor
• A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust met 

A/C)
• ECM



1A-119 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekker om circuitspanning, weerstand en/
of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de TP-sensor en het bijbehorende circuit.

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF en zet vervolgens het contactslot op 
ON.

2) Lees het percentage van de gasklepopeningshoek af dat 
wordt aangegeven op het uitleesapparaat.

3) Lees het percentage van de gasklepopeningshoek af dat 
wordt aangegeven op het uitleesapparaat, terwijl de 
gasklep van de stationaire positie wordt geopend tot de 
geheel geopende positie.

Wordt 100% aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekker van de TP-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “GRY/BLU”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de TP-
sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer de spanning 
tussen de volgende aansluitingen met het contactslot op 
ON.
• Tussen de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 

stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.
• Tussen de "GRY/BLU"-draadaansluiting van de 

stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 4.

4 Was de spanning op de “GRY/RED”-draadaansluiting in stap 
3 zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 5.

I4RS0A110028-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-120

5 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van de ECM los.
3) Controleer bij aansluiting "C37-14" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Zet het contactslot op ON.
5) Meet de spanning tussen de "GRY/RED"-

draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“GRY/RED”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

6 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer bij aansluiting "C37-54" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Meet de spanning tussen de "GRY/BLU"-

draadaansluiting van de stekker van de TP-sensor en 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 0 V bij iedere aansluiting?

Ga naar stap 7. “GRY/BLU”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de spanning tussen 
aansluiting “C37-54” van de ECM-stekker en de “GRY/
BLU”-draadaansluiting van de TP-sensorstekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 8. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY/BLU"-draad.

8 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de "ORN"-draadaansluiting 
van de stekker van de TP-sensor en carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 9.

9 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-55” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"ORN"-draad. Slechte 
“C37-55”-verbinding.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

10 Controle TP-sensor

1) Meet de weerstand tussen de aansluitingen van de TP-
sensor zoals beschreven onder “Inspecteren van hoge 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor (TP-sensor) 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

Vallen de gemeten waarden binnen het voorgeschreven 
bereik?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de TP-sensor.

Stap Actie Ja Nee



1A-121 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0123: Hoge spanning in circuit van gaskleppositiesensor (hoofd) (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104074
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0123 (voor model met semi-automatische transmissie) en P0223 samen worden 
aangegeven, is de “RED”-draad mogelijk kortgesloten met het voedingscircuit en/of de "BLK"-draad 
onderbroken.
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I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaskleppositiesensor (hoofd) is 
ononderbroken hoger dan de voorgeschreven waarde 
gedurende de voorgeschreven tijd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Gaskleppositiesensorcircuit (hoofd)
• Elektrisch gasklephuis
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-122

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de gaskleppositiesensor en het 
bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “TP Sensor 1 
Volt” verschijnt op het uitleesapparaat met het 
gaspedaal in de stationairstand en volledig ingetrapt.

Is de aangegeven TP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van het elektrisch gasklephuis los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer de RED”-, “GRN”- en “BLK”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met het 
elektrisch gasklephuis.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 4.

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02



1A-123 Algemene motorinformatie en diagnose: 

4 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer bij aansluiting "C37-43" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Meet de spanning tussen aansluiting C37-43 van de 
ECM-stekker en motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

 “RED”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

5 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “GRN”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 6.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer aansluitingen “C37-42” en “C37-54” van de 

ECM-stekker op een goede verbinding.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting C37-54 van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRN"-draad.

Ga naar stap 7.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de spanning tussen de “GRN”- en “RED”-
draadaansluitingen van de stekker van het elektrisch 
gasklephuis.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “GRN”-draad is 
kortgesloten met “RED”-
draad.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-54” van de 

ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“GRN”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

9 Controle van massacircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de spanning tussen de “BLK”-draadaansluiting van 

de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 10.

10 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Controleer bij aansluiting "C37-42" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Meet de weerstand tussen aansluiting C37-42 van de 
ECM-stekker en motormassa met het contactslot op 
OFF.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK"-draad.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-124

DTC P0131 / P0132: Lage / hoge spanning in circuit van O2-sensor (HO2S) (sensor-1)
U4RS0B1104032

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

11 Controle van elektrisch gasklephuis

1) Controleer de gaskleppositiesensor zoals beschreven bij 
“Controle van de prestatie van de gaskleppositiesensor” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0B110027-08

1. Hoofdzekeringenkast 4. Aftakblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-2
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-2-

verwarming
11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-1 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P0131:
De maximumspanning van HO2S is lager dan 0,6 V.
(detectie-logica van 2 rijcycli)
DTC P0132:
HO2S-spanning is minimaal 0,3 V
(*Detectie-logica van 2 rijcycli, één controle per rijcyclus)

• HO2S-1 circuit
• HO2S-1
• Brandstofsysteem
• ECM
• Brandstoftekort
• Uitlaatgassysteem
• Luchtinlaatsysteem



1A-125 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (72 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rijd 60 km/u (40 mph) of meer met het voertuig. (motortoerental: 2.500 – 3.000 omw/min)
5) Rijd met de bovenstaande snelheid gedurende 6 min. of langer. (Tijdens deze stap blijft de gasklepopening 

constant.)
6) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen (met brandstofafsluiting 

gedurende ten minste 3 sec.) en stop dan het voertuig.
7) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Worden behalve voor HO2S-1 nog andere DTC’s 
aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van HO2S-1-signaal

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur komen 
en handhaaf een toerental van 2.000 omw/min 
gedurende 60 sec.

3) Laat de motor herhaaldelijk met een hoog toerental 
draaien (trap het gaspedaal 5 tot 6 keer in en laat het los 
om het lucht-brandstofmengsel (A/F)  te verarmen en te 
verrijken).

Slaat de uitgangsspanning van HO2S-1 herhaaldelijk uit 
tussen tussen onder 0,3 V en boven 0,6 V?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Ga naar 
Stap 9 indien het 
resultaat OK is.

Ga naar stap 4.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-126

4 Controle van HO2S-1-massa

1) Maak de stekker van de HO2S-1 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de “BLK/RED”-, “WHT”-, “BLK/WHT”- en 
“YEL”-draadaansluitingen op een goede verbinding met 
de HO2S-1-sensor.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van de HO2S-1-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"YEL"-draad. Slechte 
“C37-57”-verbinding. 
Defecte ECM-massa.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

5 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet de weerstand tussen de “WHT”-draadaansluiting 

van de HO2S-1-stekker en de “C37-10”-aansluiting van 
de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"WHT"-draad. Slechte 
“C37-10”-verbinding. 
Defecte ECM-massa. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

6 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de HO2S-1-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. “WHT”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

7 Controle van HO2S-1-signaalcircuit

1) Meet de spanning tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de HO2S-1-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 8. “WHT”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

8 Controle van HO2S-1-verwarmingscircuit

1) Controleer het circuit van de HO2S-1-verwarming zoals 
beschreven onder “DTC P0031 / P0032: Lage/hoge 
spanning in regelcircuit van HO2S-verwarming (sensor-
1): ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 9. Repareer het HO2S-1 
circuit.

9 Controle van het uitlaatsysteem

1) Controleer het uitlaatsysteem op lekkage van 
uitlaatgassen.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 4 in “DTC 
P0171 / P0172: 
Brandstoftoevoer te arm 
/ te rijk: ”.
Indien in orde, ga naar 
stap 10.

Repareer lekkage van 
het uitlaatsysteem.

10 Controle van het luchtinlaatsysteem

1) Controleer het luchtinlaatsysteem op verstopping en 
lekkage.

Is het systeem in orde?

Controleer de HO2S-1 
zoals beschreven onder 
“Inspecteren van de 
verwarmde-
zuurstofsensorverwarmi
ng (HO2S-1 en HO2S-
2):  in hoofdstuk 1C”.
Indien de sensor in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer of vervang het 
luchtinlaatsysteem.

Stap Actie Ja Nee



1A-127 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0133: Trage respons van circuit van O2-sensor (HO2S) (sensor-1)
U4RS0B1104033

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg  of meer)
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1. Hoofdzekeringenkast 4. Aftakblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-2
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-2-verwarming 11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-1 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De responstijd (tijd die nodig is om over te schakelen van arm naar rijk of van rijk naar 
arm) van de HO2S-1-uitgangsspanning is ongeveer 1 sec. minimum of de gemiddelde 
tijd van 1 cyclus is 5 sec. minimum.
(*Detectie-logica van 2 rijcycli, één controle per rijcyclus)

Verwarmde zuurstofsensor-1



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-128

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rijd 60 km/u (40 mph) of meer met het voertuig. (motortoerental: 2.500 – 3.000 omw/min)
5) Rijd met de bovenstaande snelheid gedurende 6 min. of langer. (Tijdens deze stap blijft de gasklepopening 

constant.)
6) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen (met brandstofafsluiting 

gedurende ten minste 3 sec.) en stop dan het voertuig.
7) Lees DTC’s en voorlopige DTC’s af met uitleesapparaat. Indien er geen DTC’s zijn, controleer dan of de 

controletest van de zuurstofsensor is voltooid met behulp van het uitleesapparaat. Indien beide controles negatief 
zijn (d.w.z., geen DTC of voorlopige DTC en controletest van zuurstofsensor niet voltooid), controleer dan de 
toestand van het voertuig (omgevingsomstandigheden) en herhaal stap 3) tot en met 6).

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Worden behalve voor HO2S-1 (DTC P0133) nog andere 
DTC’s aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Vernieuw de HO2S-1.



1A-129 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0134: Geen activiteit waargenomen in circuit van O2-sensor (HO2S) (sensor-1)
U4RS0B1104034

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.
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1. Hoofdzekeringenkast 4. Aftakblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-2
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-2-

verwarming
11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-1 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De HO2S-spanning is na het opwarmen van de motor meer dan 
1 min onafgebroken hoger dan 0,6 V of de HO2S-spanning is 
na het opwarmen van de motor meer dan 1 min lager dan 0,3 V.
(detectie-logica van 2 rijcyclus)

• HO2S-1
• HO2S-1 circuit
• Uitlaatgaslekkage
• ECM
• Luchtinlaatsysteem



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-130

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg  of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rijd 60 km/u (40 mph) of meer met het voertuig. (motortoerental: 2.500 – 3.000 omw/min)
5) Rijd met de bovenstaande snelheid gedurende 6 min. of langer. (Tijdens deze stap blijft de gasklepopening 

constant.)
6) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen (met brandstofafsluiting 

gedurende ten minste 3 sec.) en stop dan het voertuig.
7) Lees DTC’s en voorlopige DTC’s af met uitleesapparaat. Indien er geen DTC’s zijn, controleer dan of de 

controletest van de zuurstofsensor is voltooid met behulp van het uitleesapparaat. Indien beide controles negatief 
zijn (d.w.z., geen DTC of voorlopige DTC en controletest van zuurstofsensor niet voltooid), controleer dan de 
toestand van het voertuig (omgevingsomstandigheden) en herhaal stap 3) tot en met 6).

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 



1A-131 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van uitgangsspanning HO2S-1

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur komen 
en handhaaf een toerental van 2.000 omw/min 
gedurende 60 sec.

3) Laat de motor herhaaldelijk met een hoog toerental 
draaien (trap het gaspedaal 5 tot 6 keer in en laat het los 
om het lucht-brandstofmengsel (A/F) te verarmen en te 
verrijken). Lees de HO2S-uitgangsspanning af die wordt 
aangegeven op het uitleesapparaat.

Wordt een spanning aangegeven van meer dan 0,6 V en 
minder dan 0,3 V?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Ga naar 
Stap 3 indien het 
resultaat OK is.

Ga naar stap 3.

3 Controle van HO2S-1-massa

1) Maak de stekker van de HO2S-1 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de “BLK/RED”-, “WHT”-, “BLK/WHT”- en 
“YEL”-draadaansluitingen op een goede verbinding met 
de HO2S-1-sensor.

3) Indien bedrading en verbindingen in orde zijn, meet dan 
de weerstand tussen de “YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van de HO2S-1-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"YEL"-draad. Slechte 
“C37-57”-verbinding. 
Defecte ECM-massa.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

4 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet de weerstand tussen de “WHT”-draadaansluiting 

van de HO2S-1-stekker en de “C37-10”-aansluiting van 
de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"WHT"-draad. Slechte 
“C37-10”-verbinding van 
ECM-stekker.
Defecte ECM-massa. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

5 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de HO2S-1-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “WHT”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

6 Controle van HO2S-1-verwarmingscircuit

1) Controleer het circuit van de HO2S-1-verwarming zoals 
beschreven onder “DTC P0031 / P0032: Lage/hoge 
spanning in regelcircuit van HO2S-verwarming (sensor-
1): ”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 7. Repareer het HO2S-1 
circuit



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-132

DTC P0137 / P0138: Lage / hoge spanning in circuit van O2-sensor (HO2S) (sensor-2)
U4RS0B1104035

Elektrisch schema

7 Controle van het uitlaatsysteem

1) Controleer het uitlaatsysteem op lekkage van 
uitlaatgassen.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 4 in “DTC 
P0171 / P0172: 
Brandstoftoevoer te arm 
/ te rijk: ”.
Indien in orde, ga naar 
stap 8.

Repareer lekkage van 
het uitlaatsysteem.

8 Controle van het luchtinlaatsysteem

1) Controleer het luchtinlaatsysteem op verstopping en 
lekkage.

Is het systeem in orde?

Controleer de HO2S-1 
zoals beschreven onder 
“Inspecteren van de 
verwarmde-
zuurstofsensorverwarmi
ng (HO2S-1 en HO2S-
2):  in hoofdstuk 1C”.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Repareer of vervang het 
luchtinlaatsysteem.

Stap Actie Ja Nee
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1. Hoofdzekeringenkast 4. Aftakblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-1
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-1-

verwarming
11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-2 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering



1A-133 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg, of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Verhoog de rijsnelheid tot 60 – 80 km/u (37 – 50 mijl/u) in de 5de versnelling of in stand D.
5) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen (met brandstofafsluiting 

gedurende ten minste 4 sec.). Stop dan het voertuig en laat de motor stationair draaien gedurende ten minste 60 
sec.

6) Herhaal stap 4).
7) Rijd met de bovenstaande snelheid gedurende 8 min. of langer. (Tijdens deze stap blijft de gasklepopening 

constant.)
8) Herhaal stap 5).
9) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P0137:
De spanning van HO2S-2 is lager dan 0,4 V bij stationair draaiende motor 
na het rijden met hoge motorbelasting (hoge snelheid) gedurende een 
voorgeschreven tijdsduur. En de maximumspanning van HO2S-2 min de 
minimumspanning van HO2S-2 is gedurende 40 seconden onafgebroken 
lager dan 0,2 V.
(detectie-logica van 2 rijcycli)
DTC P0138:
De spanning van HO2S-2 is hoger dan 0,85 V bij stationair draaiende 
motor na het rijden met hoge motorbelasting (hoge snelheid) gedurende 
een voorgeschreven tijdsduur. En de maximumspanning van HO2S-2 min 
de minimumspanning van HO2S-2 is gedurende 40 seconden 
onafgebroken lager dan 0,2 V.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• HO2S-2
• HO2S-2 circuit
• Brandstofsysteem
• ECM
• Brandstoftekort
• Uitlaatgassysteem
• Luchtinlaatsysteem



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-134

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Worden er behalve voor het brandstofsysteem (DTC P0171/
P0172) en HO2S-2 (DTC P0140) nog andere DTC’s 
aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van HO2S-2 en circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur komen 
en handhaaf een toerental van 2.000 omw/min 
gedurende 60 sec.

3) Laat de motor herhaaldelijk met een hoog toerental 
draaien (trap het gaspedaal 5 tot 6 keer in en laat het los 
om het lucht-brandstofmengsel (A/F) te verarmen en te 
verrijken).

Slaat de uitgangsspanning van HO2S-2 uit tussen meer dan 
0,35 V en minder dan 0,25 V?

Ga naar “DTC P0171 / 
P0172: 
Brandstoftoevoer te arm 
/ te rijk: ”.

Ga naar stap 4.

4 Controle van HO2S-2-massa

1) Maak de stekker van de HO2S-2 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de “RED/BLU”-, “BRN”-, “YEL”- en “BLK/
WHT”-draadaansluitingen op een goede verbinding met 
de HO2S-2-sensor.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van de HO2S-2-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"YEL"-draad. Slechte 
“C37-57”-verbinding. 
Defecte ECM-massa.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

5 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet de weerstand tussen de “BRN”-draadaansluiting 

van de HO2S-2-stekker en de “C37-11”-aansluiting van 
de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BRN"-draad. Slechte 
“C37-11”-verbinding.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

6 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BRN”-draadaansluiting 
van de HO2S-2-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. “BRN”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.



1A-135 Algemene motorinformatie en diagnose: 

7 Controle van HO2S-2-signaalcircuit

1) Meet de spanning tussen de “BRN”-draadaansluiting 
van de HO2S-2-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 8. “BRN”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

8 Controle van HO2S-2-verwarmingscircuit

1) Controleer het circuit van de HO2S-2-verwarming zoals 
beschreven onder “DTC P0037 / P0038: Lage/hoge 
spanning in regelcircuit van HO2S-verwarming (sensor–
2): ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 9. Repareer het HO2S-2 
circuit

9 Controle van het uitlaatsysteem

1) Controleer het uitlaatsysteem op lekkage van 
uitlaatgassen.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 4 in “DTC 
P0171 / P0172: 
Brandstoftoevoer te arm 
/ te rijk: ”.
Indien in orde, ga naar 
stap 10.

Repareer lekkage van 
het uitlaatsysteem.

10 Controle van het luchtinlaatsysteem

1) Controleer het luchtinlaatsysteem op verstopping en 
lekkage.

Is het systeem in orde?

Controleer de HO2S-2 
zoals beschreven onder 
“Inspecteren van de 
verwarmde-
zuurstofsensorverwarmi
ng (HO2S-1 en HO2S-
2):  in hoofdstuk 1C”.
Indien de sensor in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer of vervang het 
luchtinlaatsysteem.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-136

DTC P0140: Geen activiteit waargenomen in circuit van O2-sensor (HO2S) (sensor-2)
U4RS0B1104036

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Verhoog de rijsnelheid tot 60 – 80 km/u (37 – 50 mijl/u) in de 5de versnelling of in stand D.
5) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen (met brandstofafsluiting 

gedurende ten minste 4 sec.). Stop dan het voertuig en laat de motor stationair draaien gedurende ten minste 60 
sec.

6) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. Hoofdzekeringenkast 4. Aftakblok 7. Verwarming 10. Naar HO2S-1
2. Afschermingsdraad 5. “IG COIL”-zekering 8. Naar HO2S-1-verwarming 11. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
3. Contactslot 6. HO2S-2 9. ECM 12. “IG ACC”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning van HO2S-2 is hoger dan voorgeschreven waarde na het 
opwarmen van de motor (circuit open).
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• HO2S-2
• HO2S-2 circuit
• ECM
• Uitlaatgaslekkage
• Luchtinlaatsysteem



1A-137 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van HO2S-2-massa

1) Maak de stekker van de HO2S-2 los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer de “RED/BLU”-, “BRN”-, “YEL”- en “BLK/
WHT”-draadaansluitingen op een goede verbinding met 
de HO2S-2-sensor.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van de HO2S-2-sensor en de motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"YEL"-draad. Slechte 
“C37-57”-verbinding. 
Defecte ECM-massa.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

3 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet de weerstand tussen de “BRN”-draadaansluiting 

van de HO2S-2-stekker en de “C37-11”-aansluiting van 
de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BRN"-draad. Slechte 
“C37-11”-verbinding.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

4 Controle van HO2S-2-signaalcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de spanning tussen de “BRN”-draadaansluiting 
van de HO2S-2-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 5. “BRN”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

5 Controle van HO2S-2-verwarmingscircuit

1) Controleer het circuit van de HO2S-2-verwarming zoals 
beschreven onder “DTC P0037 / P0038: Lage/hoge 
spanning in regelcircuit van HO2S-verwarming (sensor–
2): ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het HO2S-2 
circuit Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

6 Controle van HO2S-2

1) Controleer de HO2S-2 zoals beschreven onder 
“Inspecteren van de verwarmde-
zuurstofsensorverwarming (HO2S-1 en HO2S-2):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vernieuw de HO2S-2.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-138

DTC P0171 / P0172: Brandstoftoevoer te arm / te rijk
U4RS0B1104037

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en druk de freeze-framegegevens af of noteer ze met behulp van het uitleesapparaat.
3) DTC wissen met het diagnosecode-uitleesapparaat.
4) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
5) Bedien het voertuig binnen de genoteerde freeze-framecondities gedurende 5 min.
6) Stop het voertuig en lees de voorlopige DTC's en de DTC's af.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P0171:
Totale brandstofafstelling groter dan 35% of kortetermijn-
brandstof groter dan 20% gedurende meer dan 1 min. 
onafgebroken.
(detectie-logica van 2 rijcycli)
DTC P0172:
Totale brandstofafstelling kleiner dan –35% of kortetermijn-
brandstof kleiner dan –20% gedurende meer dan 1 min. 
onafgebroken.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Vacuümlekkage
• Uitlaatgaslekkage
• Brandstofdruk buiten voorgeschreven bereik
• Brandstofverstuiver defect
• Verwarmde zuurstofsensor-1 defect
• MAF-sensor defect
• ECT-sensor defect



1A-139 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Worden er behalve voor het brandstofsysteem (DTC P0171/
P0172) nog andere DTC’s aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controleer het inlaat- en het uitlaatsysteem op lekkage.

Zijn het inlaat- en het uitlaatsysteem in orde?

Ga naar stap 4. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

4 Controle van de brandstofdruk

1) Controleer de brandstofdruk zoals beschreven in 
“Controle van de brandstofdruk: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 5. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

5 Brandstofverstuivers en bijbehorend circuit

1) Controleer de brandstofverstuivers zoals beschreven in 
“Inspecteren brandstofverstuiver:  in hoofdstuk 1G”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 6. Verstuiver(s) of 
bijbehorend circuit 
defect.

6 Visuele inspectie

1) Controleer de MAF-sensor en het luchtinlaatsysteem.
• Voorwerpen die het meetkanaal en de weerstand van 

de MAF-sensor blokkeren.
• Een andere luchtstroom die niet door de MAF-sensor 

stroomt.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 7. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

7 Controle van de prestatie van de MAF-sensor.

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het 
contactslot op OFF.

2) Start de motor en laat hem op de normale 
bedrijfstemperatuur komen.

3) Controleer de MAF-waarde met het diagnosecode-
uitleesapparaat (zie “Gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat: ” voor de normale waarde.).

Is elke waarde zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 8. Ga naar “DTC P0101: 
Bereik/prestaties circuit 
van sensor voor massa 
van doorgestroomde 
lucht: ”.

8 Controle prestaties ECT-sensor

1) Controleer de ECT-sensor zoals beschreven in stap 3 en 
4 van “DTC P0118: Hoge spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 9. ECT-sensor of 
bijbehorend circuit 
defect.

9 Controle van prestatie HO2S-1

1) Controleer de HO2S-1 zoals beschreven in stap 3 onder 
“DTC P0131 / P0132: Lage / hoge spanning in circuit 
van O2-sensor (HO2S) (sensor-1): ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

HO2S-1 of bijbehorend 
circuit defect.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-140

DTC P0222: Lage spanning in circuit van gaskleppositiesensor (sub) (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104075
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0122 (voor model met semi-automatische transmissie) en P0222 samen worden 
aangegeven, is de “RED”-draad mogelijk onderbroken.
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1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaskleppositiesensor (sub) is ononderbroken 
lager dan de voorgeschreven waarde gedurende de voorgeschreven tijd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gaskleppositiesensor (sub)
• Elektrisch gasklephuis
• ECM



1A-141 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de gaskleppositiesensor en het 
bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “TP Sensor 2 
Volt” verschijnt op het uitleesapparaat met het 
gaspedaal in de stationairstand en volledig ingetrapt.

Is de aangegeven TP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van het elektrisch gasklephuis los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer de RED”-, “WHT”- en “BLK”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met het 
elektrisch gasklephuis.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-142

4 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "C37-43" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting C37-43 van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"RED"-draad.

Ga naar stap 5.

5 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-43” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 7.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “C37-40” en “C37-42” van de 
ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen de “WHT”- en “BLK”-draadaansluitingen van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “WHT”-draad is 
kortgesloten met “BLK”-
draad.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de weerstand tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op OFF.

Is deze oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“WHT”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

9 Controle van elektrisch gasklephuis

1) Controleer de gaskleppositiesensor zoals beschreven bij 
“Controle van de prestatie van de gaskleppositiesensor” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee



1A-143 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0223: Hoge spanning in circuit van gaskleppositiesensor (sub) (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104076
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

OPMERKING

Wanneer DTC P0123 (voor model met semi-automatische transmissie) en P0223 samen worden 
aangegeven, is de “RED”-draad mogelijk kortgesloten met het voedingscircuit en/of de "BLK"-draad 
onderbroken.
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1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaskleppositiesensor (sub) is ononderbroken 
hoger dan de voorgeschreven waarde gedurende de voorgeschreven tijd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gaskleppositiesensor (sub)
• Elektrisch gasklephuis
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-144

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de gaskleppositiesensor en het 
bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “TP Sensor 2 
Volt” verschijnt op het uitleesapparaat met het 
gaspedaal in de stationairstand en volledig ingetrapt.

Is de aangegeven TP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van het elektrisch gasklephuis los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer de RED”-, “WHT”- en “BLK”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met het 
elektrisch gasklephuis.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 4.

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02



1A-145 Algemene motorinformatie en diagnose: 

4 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer bij aansluiting "C37-43" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Meet de spanning tussen aansluiting C37-43 van de 
ECM-stekker en motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RED”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

5 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 6.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer aansluitingen “C37-42” en “C37-40” van de 

ECM-stekker op een goede verbinding.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting C37-40 van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"WHT"-draad.

Ga naar stap 7.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de spanning tussen de “WHT”- en “RED”-
draadaansluitingen van de stekker van het elektrisch 
gasklephuis.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “WHT”-draad is 
kortgesloten met “RED”-
draad.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-40” van de 

ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“WHT”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

9 Controle van massacircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de spanning tussen de “BLK”-draadaansluiting van 

de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 10.

10 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Controleer bij aansluiting "C37-42" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Meet de weerstand tussen aansluiting C37-42 van de 
ECM-stekker en motormassa met het contactslot op 
OFF.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK"-draad.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-146

DTC P0300 / P0301 / P0302 / P0303 / P0304: Willekeurig overslaan vastgesteld / Overslaan van 
Cilinder 1 / Cilinder 2 / Cilinder 3 / Cilinder 4 vastgesteld

U4RS0B1104038
Beschrijving van het systeem
De ECM meet de hoek van de krukas op basis van het impulssignaal van de CKP-sensor en de CMP-sensor voor elke 
cilinder. Indien een aanzienlijke wijziging in de hoeksnelheid van de krukas wordt vastgesteld, wordt de storingscode 
voor overslaan gemeld. Wanneer het aantal malen overslaan dat de ECM vaststelt hoger is dan de conditie voor DTC-
detectie, bepaalt de ECM in welke cilinder het overslaan zich voordoet en meldt hij dit als een DTC.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

11 Controle van elektrisch gasklephuis

1) Controleer de gaskleppositiesensor zoals beschreven bij 
“Controle van de prestatie van de gaskleppositiesensor” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P0300:

• Overslaan vastgesteld in 2 of meer cilinders, waardoor katalysator oververhit raakt 
gedurende 200 motoromwentelingen. (Storingsindicatielampje knippert zolang het 
overslaan zich ononderbroken voordoet.)

of
• Overslaan vastgesteld in 2 of meer cilinders, die de uitlaatgasemissie negatief 

beïnvloedt gedurende 1000 motoromwentelingen. (detectie-logica van 2 rijcycli)

• Ontstekingssysteem
• Brandstofverstuiver en 

bijbehorend circuit
• Brandstofdruk
• EGR-systeem
• Abnormale aanzuiging 

van lucht
• Motorcompressie
• Klepspelingafsteller
• Kleptiming
• Brandstoftekort
• Uitlaatgassysteem
• Brandstof van slechte 

kwaliteit

DTC P0301, P0302, P0303, P0304:

• Overslaan vastgesteld in 1 cilinder, waardoor katalysator oververhit raakt gedurende 
200 motoromwentelingen. (Storingsindicatielampje knippert zolang het overslaan 
zich ononderbroken voordoet.)

of
• Overslaan vastgesteld in 1 cilinder, die de uitlaatgasemissie negatief beïnvloedt 

gedurende 1000 motoromwentelingen. (detectie-logica van 2 rijcycli)



1A-147 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemp.: –7 °C, 19,4 °F of hoger

• Koelvloeistoftemp.: –10 °C, 14 °F of hoger

• Hoogte (barometrische druk): 2.500 m (8200 ft) of minder (72 kPa, 540 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en druk de freeze-framegegevens af of noteer ze met behulp van het uitleesapparaat.
3) DTC wissen met het diagnosecode-uitleesapparaat.
4) Bedien het voertuig binnen de genoteerde freeze-framecondities gedurende 1 min. of langer.
5) Stop het voertuig en lees de voorlopige DTC's en de DTC's af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Geeft de brandstofmeter het peil "E" aan (leeg)? Vul brandstof bij en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 Controle brandstofkwaliteit

1) Controleer of er brandstof van goede kwaliteit in de 
brandstoftank zit.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 4. Reinig het 
brandstofsysteem en 
vervang de brandstof.

4 Controle ontstekingssysteem

1) Controleer de bougie en de ontstekingsvonk van de 
cilinder waarin het overslaan gebeurt, zoals beschreven 
in “Inspecteren bougies:  in hoofdstuk 1H” en 
“Ontstekingsvonktest:  in hoofdstuk 1H”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 5. Bobine, 
bedradingsbundel, 
bougie of andere 
systeemonderdelen 
defect.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-148

5 Controle brandstofverstuivercircuit

1) Controleer met een stethoscoop het werkgeluid van 
iedere verstuiver bij het starten van de motor of bij 
stationaire motor.

Is het werkgeluid van alle verstuivers hoorbaar?

Ga naar stap 6. Controleer de 
verbinding van de 
stekker en de 
bedradingsbundel van 
de verstuiver die geen 
werkgeluid maakt en de 
verstuiver zelf. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

6 Controle van de brandstofdruk

1) Controleer de brandstofdruk zoals beschreven in 
“Controle van de brandstofdruk: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 7. Repareer of vervang het 
brandstofsysteem.

7 Controle brandstofverstuiver

1) Controleer de brandstofverstuiver(s) zoals beschreven 
in “Inspecteren brandstofverstuiver:  in hoofdstuk 1G”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 8. Vervang een defecte 
verstuiver.

8 Controle ontstekingstijdstip

1) Controleer de ontstekingstiming zoals beschreven onder 
“Inspecteren ontstekingstijdstip:  in hoofdstuk 1H”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 9. Controleer de 
bijbehorende sensors.

9 Controle EGR-systeem

1) Controleer het EGR-systeem zoals beschreven onder 
“Inspecteren EGR-systeem:  in hoofdstuk 1B”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 10. Repareer of vervang het 
EGR-systeem.

10 Controle van het uitlaatsysteem

1) Controleer het uitlaatsysteem op uitlaatgasverstopping.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 11. Repareer verstopping 
van het uitlaatsysteem.

11 Controle van de mechanische systemen van de motor.

1) Controleer de mechanische onderdelen of systemen van 
de motor die een rauw stationair toerental of een slechte 
prestatie kunnen veroorzaken.
• Motorcompressie (zie “Controleren van de 

compressie:  in hoofdstuk 1D”.)
• Klepspeling (zie “Inspecteren van de klepspeling:  in 

hoofdstuk 1D”.)
• Kleptiming (zie “Uitbouwen en inbouwen van de 

distributieketting en de riemspanner:  in hoofdstuk 
1D”.)

Zijn deze onderdelen in orde?

Controleer de 
bedradingsbundel en de 
verbinding van de ECM-
massa, het 
ontstekingssysteem en 
de brandstofverstuiver 
op een tijdelijke 
stroomonderbreking en 
kortsluiting.

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

Stap Actie Ja Nee



1A-149 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0327 / P0328: Lage / hoge spanning in detonatiesensorcircuit
U4RS0B1104039

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC’s, voorlopige DTC’s en freeze-framegegevens met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 10 seconden draaien.
4) Lees de DTC’s af met behulp van het diagnosecode-uitleesapparaat.
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1. Detonatiesensor
2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC wordt geregistreerd wanneer alle condities hieronder 
ononderbroken worden vastgesteld gedurende 0,5 seconde.
DTC P0327:

• Motor draait
• Spanning van detonatiesensor is lager dan 1,23 V
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
DTC P0328:

• Motor draait
• Spanning van detonatiesensor is 3,91 V of hoger
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Stroomonderbreking of kortsluiting in circuit van 
detonatiesensor

• Detonatiesensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-150

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle detonatiesensorcircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-56” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa terwijl de motor 
draait.

Ligt de spanning tussen 1,23 – 3,91 V?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 Controle op open keten in detonatiesensorcircuit

1) Maak de stekker van de detonatiesensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "RED"-draad van de stekker van de detonatiesensor 
en motormassa.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

4 Controle op open keten in detonatiesensorcircuit

1) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "C37-56"-draadaansluiting van de ECM-stekker en 
motormassa.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking in 
"RED"-draad.

Ga naar stap 5.

5 Controle op kortsluiting in detonatiesensorcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-56” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.
Indien de draad in orde 
is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

I2RH01110089-01



1A-151 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0335: Circuit krukaspositiesensor (CKP).
U4RS0B1104040

Elektrisch schema

6 Controle op kortsluiting in detonatiesensorcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
aansluiting "C37-56" van de ECM-stekker en 
carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 7. “RED”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

7 Controle op hoge weerstand in detonatiesensorcircuit

1) Zet het contactslot op OFF, meet de spanning tussen 
aansluiting “C37-56” van de ECM-stekker en de “RED”-
draadaansluiting van de bedradingsbundelstekker van 
de detonatiesensor.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Detonatiesensor defect. Hoge weerstand in 
"RED"-draadcircuit.

Stap Actie Ja Nee
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[A]: Voor model A/T 5. Contactslot 12. “ST SIG”-zekering
[B]: Voor A/T-model 6. Startmotor 13. “IG COIL”-zekering
[C]: Voor model met semi-automatische 

transmissie
7. Startmotorrelais 14. “IG ACC”-zekering

1. CKP-sensor 8. Transmissiebereikschakelaar (voor model met 
A/T)

15. Naar CMP-sensor

2. Sensorplaat op krukas 9. Hoofdzekeringenkast 16. TCM (voor model met semi-automatische 
transmissie)

3. ECM 10. “FI”-zekering 17. Neutraalstartschakelaar
4. Hoofdrelais 11. “ST MOT”-zekering
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Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor gedurende 3 – 5 sec.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Geen signaal van de CKP-sensor gedurende 2 
seconden bij het starten van de motor terwijl het 
startmotorsignaal wordt ingevoerd
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Stroomonderbreking of kortsluiting in circuit van CKP-
sensor

• Tanden sensorschijf beschadigd
• CKP-sensor defect, bevuild door vreemde bestanddelen 

of verkeerd gemonteerd
• ECM
• Storing in circuit van startmotorsignaal

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle op correcte montage van CKP-sensor en 
stekker

Is de CKP-sensor correct gemonteerd en is de stekker goed 
aangesloten?

Ga naar stap 3. Corrigeer.



1A-153 Algemene motorinformatie en diagnose: 

3 Controle bedradingsbundel en aansluiting

1) Maak de stekker van de CKP-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “BLK/RED”-, “PNK”- en “BLK/ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
CKP-sensor.

3) Indien in orde, zet het contactslot op ON en controleer 
de spanning bij de “BLK/RED”-, “PNK”- en “BLK/ORN”-
draadaansluitingen van de losgemaakte stekker van de 
CKP-sensor.

CKP-sensorspanning
Aansluiting B+: 10 – 14 V
Aansluiting Vout: 4 – 5 V
Aansluiting GND: 0 V

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 4.

4 Was de spanning van aansluiting “Vout” in stap 3 zoals 
voorgeschreven?

Ga naar stap 5. “PNK”-draad 
onderbroken of 
kortgesloten met 
massa-/voedingscircuit.
Indien de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle van massacircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de "BLK/ORN"-

draadaansluiting van de stekker van de CKP-sensor en 
motormassa.

Is de weerstand lager dan 3 Ω?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK/ORN"-draad.

6 Was de spanning van aansluiting “B+” in stap 3 zoals 
voorgeschreven?

Ga naar stap 7. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad. Indien 
de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

I2RH0B110048-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-154

DTC P0340: Circuit nokkenaspositie (CMP)-sensor
U4RS0B1104041

Elektrisch schema

Beschrijving van het systeem
De CMP-sensor aan de transmissiezijde van de cilinderkop (voor model met M15-motor) of distributiekettingkap (voor 
model met M13-motor) bestaat uit een signaalgenerator (magneetsensor) en signaalrotor (inlaatnokkenasgedeelte 
(voor model met M15-motor) of uitlaatnokkenastandwiel (voor model met M13-motor)).
De signaalgenerator genereert een referentiesignaal via de gleuven in de schijf die samen met de nokkenas 
ronddraait.

7 Controle motorstartsignaal

1) Controleer het circuit van de startmotor op onderbreking 
en kortsluiting zoals beschreven in stap 2 van “DTC 
P0616: Lage spaning in circuit van startrelais: ” en stap 3 
en 4 van “DTC P0617: Hoge spaning in circuit van 
startrelais: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 8. Repareren of 
vervangen.

8 Controle CKP-sensor

1) Controleer de CKP-sensor en sensorschijftanden zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
nokkenaspositiesensor (CMP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de CKP-sensor 
en/of sensorschijf.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0B110030-02

1. CMP-sensor 4. Hoofdrelais 7. “FI”-zekering 10. Naar CKP-sensor
2. Signaalrotor 5. Contactslot 8. “IG COIL”-zekering *: Voor model met semi-automatische 

transmissie
3. ECM 6. Hoofdzekeringenkas

t
9. “IG ACC”-zekering



1A-155 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiesignaal
De CMP-sensor genereert 6 signaalimpulsen, elk met een verschillende golfvormlengte, tijdens één volledige rotatie 
van de nokkenas. Zie “Inspecteren van de ECM en de bijbehorende circuits: ”.
Op basis van deze signalen bepaalt de ECM welke cilinderzuiger zich in de compressieslag bevindt, evenals het 
motortoerental.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor gedurende 5 sec.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
• CMP-sensor produceert minder dan 20 pulsen per 8 

krukasomwentelingen
• CMP-sensor produceert meer dan 28 pulsen per 8 

krukasomwentelingen
• CMP-sensor produceert minder dan 20 pulsen tussen 

BTDC 155° CA (voor model met M15-motor) of BTDC 
75° CA (voor model met M13-motor) en BTDC 5° CA 
bij 8 krukasomwentelingen na het starten van de 
motor.

(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Stroomonderbreking of kortsluiting in circuit van CMP-
sensor

• Tanden van signaalrotor beschadigd
• CMP-sensor defect, bevuild door vreemde bestanddelen 

of verkeerd gemonteerd
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle op correcte montage van CMP-sensor en 
stekker

Is de CMP-sensor correct gemonteerd en is de stekker goed 
aangesloten?

Ga naar stap 3. Corrigeer.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-156

3 Controle bedradingsbundel en aansluiting

1) Maak de stekker van de CMP-sensor los.
2) Controleer de “BLK/RED”-, “RED/YEL”- en “BLK/ORN”-

draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
CMP-sensor.

3) Indien in orde, zet het contactslot op ON en controleer 
de spanning bij de “BLK/RED”-, “RED/YEL”- en “BLK/
ORN”-draadaansluitingen van de losgemaakte stekker 
van de CKP-sensor.

CMP-sensorspanning
Aansluiting B+: 10 – 14 V
Aansluiting Vout: 4 – 5 V
Aansluiting GND: 0 V

Voor model met M13-motor

Voor model met M15-motor

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 4.

4 Was de spanning van aansluiting “Vout” in stap 3 zoals 
voorgeschreven?

Ga naar stap 5. “RED/YEL”-draad 
onderbroken of 
kortgesloten met 
massa-/voedingscircuit.
Indien de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle van massacircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de "BLK/ORN"-

draadaansluiting van de stekker van de CMP-sensor en 
motormassa.

Is de weerstand lager dan 3 Ω?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
BLK/ORN-draad.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0B110031-01

I4RS0B110094-01



1A-157 Algemene motorinformatie en diagnose: 

6 Was de spanning van aansluiting “B+” in stap 3 zoals 
voorgeschreven?

Ga naar stap 7. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad. Indien 
de draad en de 
verbinding in orde zijn, 
sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle CMP-sensor

1) Controleer de CMP-sensor en signaalrotortanden zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
nokkenaspositiesensor (CMP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de CMP-
sensor en/of 
inlaatnokkenas (voor 
model met M15-motor) 
of uitlaatnokkenas (voor 
model met M13-motor).

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-158

DTC P0401 / P0402: Onvoldoende / overdreven uitlaatgasrecirculatiestroming vastgesteld
U4RS0B1104042

Systeem en elektrisch schema

I4RS0B110032-02

1. EGR-klep 5. Buitenlucht 9. Contactslot *: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Inlaatspruitstuk 6. Uitlaatgas 10. Hoofdrelais
3. ECM 7. “IG COIL”-zekering 11. “FI”-zekering
4. Ontvangen informatie 8. Hoofdzekeringenkast 12. “IG ACC”-zekering



1A-159 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemperatuur bij het starten van de motor: –10 °C (14 °F) tot 80 °C (176 °F)

• Inlaatluchttemperatuur: –10 °C (14 °F) tot 70 °C (158 °F)

• Motorkoelvloeistoftemperatuur: 70 °C (158 °F) tot 150 °C (302 °F)

• Hoogte (barometrische druk): 2400 m (8000 ft) of minder (75 kPa, 560 mmHg of meer)
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Laat de motor stationair draaien gedurende 10 minuten.
5) Rij met het voertuig met een toerental van 3.000 omw/min in 3e versnelling.
6) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen gedurende ten minste 5 

sec. (Handhaaf de brandstofafsluiting gedurende ten minste 5 sec.) Als de brandstofafsluiting niet gedurende ten 
minste 5 sec. wordt gehandhaafd, laat het voertuig dan gedurende ten minste 5 sec. uitrollen van een helling met 
een toerental van 1.000 – 3.000 omw/min.

7) Stop het voertuig en laat de motor stationair draaien.
8) Lees DTC’s en voorlopige DTC’s af met het uitleesapparaat.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P0401:
Verschil in absolute inlaatspruitstukdruk tussen geopende EGR-klep en 
gesloten EGR-klep is kleiner dan de voorgeschreven waarde.
(*Detectie-logica van 2 rijcycli, één controle per rijcyclus)
DTC P0402:
Verschil in absolute inlaatspruitstukdruk tussen geopende EGR-klep en 
gesloten EGR-klep is groter dan de voorgeschreven waarde.
(*Detectie-logica van 2 rijcycli, één controle per rijcyclus)

• EGR-klep
• Kanaal van EGR-klep
• MAP-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-160

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Gebruikt u een SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat? Ga naar stap 3. Ga naar stap 5.
3 Controle van de werking van de EGR-klep

1) Sluit het SUZUKI diagnosecode-uitleesapparaat aan op 
DTC met het contactslot op OFF.

2) Controleer het EGR-systeem zoals beschreven onder 
“Inspecteren EGR-systeem:  in hoofdstuk 1B”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 5.

4 Controle van de MAP-sensor

1) Controleer de prestaties van de MAP-sensor zoals 
beschreven in “Inspecteren van de absolute 
spruitstukdruksensor (MAP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
ECM defect.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Vervang de MAP-
sensor.

5 Controle van regelcircuit EGR-klep

1) Controleer of de regelcircuits van de EGR-klep in goede 
conditie verkeren zoals beschreven in stap 2 tot 5 van 
“DTC P0403: Regelcircuit uitlaatgasrecirculatie: ”

Zijn de circuits in orde?

Ga naar stap 6. Repareer of vervang het 
(de) regelcircuit(s) van 
de EGR-klep.

6 Controle van EGR-klep

1) Controleer de EGR-klep zoals beschreven in 
“Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 7. EGR-klep defect.

7 Controle van de MAP-sensor

1) Controleer de prestaties van de MAP-sensor zoals 
beschreven in “Inspecteren van de absolute 
spruitstukdruksensor (MAP-sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

EGR-kanaal verstopt. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Vernieuw de MAP-
sensor.



1A-161 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0403: Regelcircuit uitlaatgasrecirculatie
U4RS0B1104043

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rij met een toerental van 2.000 – 3.500 omw/min.
5) Rijd met de bovenstaande snelheid gedurende 1 min. (tijdens deze stap blijft de gasklepopening constant).
6) Stop het voertuig en lees de voorlopige DTC's en de DTC's af.
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I4RS0B110033-02

1. Hoofdrelais 4. Contactslot 7. “FI”-zekering
2. EGR-klep 5. ECM 8. “IG ACC”-zekering
3. Hoofdzekeringenkast 6. “IG COIL”-zekering *: Voor model met semi-automatische 

transmissie

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de EGR-klep verschilt van het 
uitgangscommando met meer dan één pool op 4.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Stroomonderbreking in circuit EGR-klep
• EGR-klep
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-162

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Beschrijving 

motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van het voedingscircuit van de EGR-klep

1) Verwijder waterinlaatleiding.
2) Maak de stekker van de EGR-klep los met het 

contactslot op OFF
3) Controleer de spanning tussen de "BLK/RED"-

draadaansluiting van de stekker van de EGR-klep en 
carrosseriemassa met het contactslot op ON.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

3 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen motormassa en elke “GRN/

RED”-, “GRN/ORN”-, “WHT/RED”- en “BRN/YEL”-
draadaansluiting van de stekker van de EGR-klep.

Is de spanning in alle gevallen 0 V?

Ga naar stap 4. Defecte draden zijn 
kortgesloten met een 
ander circuit.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen motormassa en elke “GRN/RED”-, “GRN/ORN”-, 
“WHT/RED”- en “BRN/YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van de EGR-klep.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 5. Defecte draden zijn 
kortgesloten met het 
massacircuit.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle van het regelcircuit van de EGR-klep op 
kortsluiting

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen elke draad van het regelcircuit van de EGR-klep 
(“GRN/RED”, “GRN/ORN”, “WHT/RED” en “BRN/YEL”) 
en elke draad van het regelcircuit van de EGR-klep.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 6. Defecte draden zijn 
kortgesloten.

6 Controle van het circuit van de stappenmotorspoel van 
de EGR-klep.

1) Sluit de stekker van de EGR-klep aan met het 
contactslot op OFF

2) Meet de spanning tussen de aansluitingen “E23-1/16” en 
“C37-4”, “C37-3”, “C37-19” en “C37-18” van de ECM-
stekker.

Is de weerstand telkens 20 – 31 Ω bij 20 °C, 68 °F?

Defecte ECM. Sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Ga naar stap 7.



1A-163 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0420: Efficiëntie van katalysatorsysteem onder drempelwaarde
U4RS0B1104044

Systeem en elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
De ECM bewaakt de het zuurstofgehalte van de uitlaatgassen die door de driewegkatalysator stromen via HO2S-2. 
Wanneer de katalysator goed werkt, varieert de uitgangsspanning van HO2S-2 (zuurstofgehalte) trager dan de 
uitgangsspanning van HO2S-1 wegens de zuurstof in de uitlaatgassen die de drieweg-katalysator heeft opgeslagen.

Referentie

Golfvormen van oscilloscoop

7 Controle van EGR-klep

1) Controleer de weerstand van de EGR-klep zoals 
beschreven in “Inspecteren EGR-klep:  in hoofdstuk 1B”.

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Defecte draden zijn 
onderbroken of hoge 
weerstand in circuit. 
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

EGR-klep defect.
Stap Actie Ja Nee
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1. HO2S-1 3. De drieweg-katalysator opwarmen 5. ECM
2. HO2S-2 4. Drieweg-katalysator

I4RS0B110101D-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-164

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

OPMERKING

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan wanneer u deze "Procedure voor het 
bevestigen van de DTC" uitvoert.

• Inlaatluchttemp.: –7 °C, 19,4 °F of hoger

• Koelvloeistoftemp.: 70 °C, 158 °F of hoger

• Hoogte (barometrische druk): 2.500 m (8.200 ft) of minder (72 kPa, 540 mmHg of meer)
 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Verhoog de rijsnelheid tot 50 – 60 mph 80 – 100 km/u (motortoerental: 2.500 – 3.000 omw/min)
4) Rijd met de bovenstaande snelheid gedurende ten minste 10 min. (tijdens deze stap blijft de gasklepopening 

constant).
5) Stop het voertuig en lees DTC’s/voorlopige DTC’s af met het diagnosecode-uitleesapparaat. Indien er geen DTC’s 

zijn, controleer dan of de controletest van de katalysator is voltooid met behulp van het uitleesapparaat. Indien 
beide controles negatief zijn (d.w.z., geen DTC of voorlopige DTC en controletest van katalysator niet voltooid), 
controleer dan de toestand van het voertuig (omgevingsomstandigheden) en herhaal stap 3) tot en met 5).

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
• Tijdens het rijden met constante snelheid onder een andere conditie 

dan hoge belasting.
• De tijd die verstrijkt vanaf de uitvoer van het commando voor 

overschakeling tussen arm en rijk tot de uitgangsspanning van 
HO2S-2 0,45 V overschrijdt, is korter dan voorgeschreven.

(*Detectie-logica van 2 rijcycli, één controle per rijcyclus)

• Uitlaatgaslekkage
• Drieweg-katalysator defect
• HO2S-2 defect
• HO2S-1 defect



1A-165 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Visuele controle uitlaatsysteem

1) Controleer het uitlaatsysteem op lekkage, beschadiging 
en losse verbindingen.

Is alles in orde?

Ga naar stap 3. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

3 Controle van uitgangsspanning HO2S-2

1) Controleer de uitgangsspanning van HO2S-2 zoals 
beschreven in “DTC P0137 / P0138: Lage / hoge 
spanning in circuit van O2-sensor (HO2S) (sensor-2): ” 
en “DTC P0137 / P0138: Lage / hoge spanning in circuit 
van O2-sensor (HO2S) (sensor-2): ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Vervang het 
uitlaatspruitstuk (met 
ingebouwde drieweg-
katalysator) en de 
centrale uitlaatpijp (met 
ingebouwde drieweg-
katalysator).

Controleer de "BRN"- 
en "YEL"-draden op 
stroomonderbreking en 
kortsluiting, en op een 
slechte verbinding.
Indien de draden en de 
verbindingen in orde 
zijn, moet de HO2S–2 
worden vervangen.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-166

DTC P0443: Circuit van afzuigklep van benzinedampafzuigsysteem
U4RS0B1104045

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rij gedurende minstens 5 minuten met de auto tegen een snelheid van 40 km/h, 25 mph.
5) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter 4. Hoofdzekeringenkast 7. “FI”-zekering
2. Hoofdrelais 5. Contactslot 8. “IG ACC”-zekering
3. “IG COIL”-zekering 6. ECM *: Voor model met semi-automatische 

transmissie

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Controlesignaal van afzuigklep van EVAP-koolstoffilter verschilt 
van commandosignaal. (Stroomonderbreking of kortsluiting)
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter
• Circuit van afzuigklep van EVAP-koolstoffilter
• ECM



1A-167 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

WAARSCHUWING!

 

Om het gevaar voor brand en lichamelijk letsel te beperken, moet dit werk worden uitgevoerd in een 
goed geventileerde ruimte en uit de buurt van open vlammen, bijvoorbeeld een gasgeiser.

 

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van het voedingscircuit van de afzuigklep van 
het EVAP-koolstoffilter

1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 
afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter los.

2) Meet de spanning tussen motormassa en de "BLK/
RED"-draadaansluiting van de stekker van de afzuigklep 
van het EVAP-koolstoffilter met het contactslot op ON.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

3 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-29” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 4. “BLU/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

4 Controle van draadcircuit

1) Meet de spanning tussen aansluiting C37-29 van de 
ECM-stekker en carrosseriemassa met het contactslot 
op ON.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 5. “BLU/BLK”-draad is 
kortgesloten met een 
ander circuit.

5 Controle van draadcircuit

1) Sluit de stekker aan op de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter met het contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
aansluiting "C37-29" van de ECM-stekker en 
carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
"BLU/BLK"-draad.

6 Controle van de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter

1) Controleer de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter 
zoals beschreven in “Inspecteren van de afzuigklep van 
het EVAP-koolstoffilter:  in hoofdstuk 1B”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 7. Afzuigklep van EVAP-
koolstoffilter defect.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-168

DTC P0462 / P0463: Lage / hoge spanning in brandstofpeilsensorcircuit
U4RS0B1104047

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 30 seconden of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

7 Controle van het afzuigcircuit van het EVAP-
koolstoffilter

1) Meet de weerstand tussen aansluitingen "E23-1/16" en 
"C37-29" van de ECM-stekker met het contactslot op 
OFF.

Is de weerstand lager dan 40 Ω bij 20 °C, 68 °F?

Defecte ECM. Sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Hoge weerstand in 
“BLK/RED”- en/of “BLU/
BLK”-draad.

Stap Actie Ja Nee
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1. Brandstofpeilsensor (meter) 3. Combinatiemeter
2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
P0462:
De spanning van de brandstofpeilsensor is gedurende 3 seconden 
onafgebroken lager dan voorgeschreven.
(detectie-logica van 1 rijcyclus maar MIL licht niet op)
P0463:
De spanning van de brandstofpeilsensor is gedurende 3 seconden 
onafgebroken hoger dan voorgeschreven.
(detectie-logica van 1 rijcyclus maar MIL licht niet op)

• “YEL/RED”-circuit defect
• Voedings- en/of massacircuit ECM defect
• ECM defect



1A-169 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Wis de DTC en controleer DTC opnieuw met 

diagnosecode-uitleesapparaat.

Wordt P0463 aangegeven?

Ga naar stap 3. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle van bedradingsbundel

1) Controleer of het signaalcircuit van de 
brandstofpeilsensor (“YEL/RED”-draad) in orde is.

Is alles in orde?

Ga naar stap 4. Repareer het 
signaalcircuit van de 
brandstofpeilsensor.

4 Controle van ECM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer of de voedings- en massacircuits van de 
ECM in orde zijn zoals beschreven onder “Controle van 
voedings- en massacircuit ECM: ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de ECM.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-170

DTC P0480: Regelcircuit van ventilator 1 (radiateurventilator)
U4RS0B1104048

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Wis de DTC met het contactslot op ON.
3) Laat de motor stationair draaien.
4) Lees de voorlopige DTC’s af in de stand "ON BOARD TEST" of "PENDING DTC" en de DTC’s in de "DTC"-stand.
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1. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 5. Radiateurventilatorrelais nr. 3 9. “FI”-zekering
2. Hoofdrelais 6. Motor van de radiateurventilator 10. “RDTR FAN”-zekering
3. Radiateurventilatorrelais nr. 1 7. ECT-sensor *: Voor model met semi-automatische 

transmissie
4. Radiateurventilatorrelais nr. 2 8. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Controlesignaal van relais van radiateurventilator verschilt 
van commandosignaal.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Storing in relaiscircuit van radiateurventilator.
• Relais van radiateurventilator defect
• ECM defect



1A-171 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van circuitzekering

1) Controleer de “RDTR FAN”-zekering (1) in de 
circuitzekeringenkast nr.1 met het contactslot op OFF.

Is de "RDTR FAN"-zekering in orde?

Ga naar stap 3. Controleer op 
kortsluiting in circuits die 
op deze zekering zijn 
aangesloten.

3 Controle van draadcircuit

1) Koppel radiateurventilatorrelais nr. 1 (1) in de 
circuitzekeringenkast nr.1 (2) los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en draadaansluiting “BLK/RED” en “GRY”.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Open keten in “BLK/
RED”- en/of “GRY”-
draad.

1

I4RS0B110037-04

1

2

I4RS0B110038-04



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-172

4 Controle van draadcircuit

1) Sluit radiateurventilatorrelais nr. 1 in de 
circuitzekeringenkast nr.1 aan met het contactslot op 
OFF.

2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

3) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
carrosseriemassa en aansluiting “E23-46” van de ECM-
stekker met een koelvloeistoftemp. van minder dan 97,5 
°C, 207,5 °F.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 5.

5 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Koppel radiateurventilatorrelais nr. 1 in 
circuitzekeringenkast nr. 1 los.

3) Meet de weerstand tussen aansluiting “C23-46” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “LT GRN”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

6 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “C23-46” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 7. “LT GRN”-draad is 
kortgesloten met ander 
circuit.

7 Controle van radiateurventilatorrelais nr. 1

1) Controleer het radiateurventilatorrelais nr. 1 zoals 
beschreven in “Inspecteren van het relais van de 
radiateurventilator:  in hoofdstuk 1F”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Stroomonderbreking in 
“LT GRN”-draad.

Vervang het relais.

8 Controle van radiateurventilatorregeling nr. 1

1) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 97,5 °C, 207,5 °F.

2) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en 
aansluiting “C23-46” van de ECM-stekker.

Is de spanning lager dan 1,5 V?

Ga naar stap 9. Defecte ECM.
Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



1A-173 Algemene motorinformatie en diagnose: 

9 Controle radiateurventilatorregelrelais

1) Koppel radiateurventilatorrelais nr. 2 (2) en nr. 3 (3) in de 
circuitzekeringenkast nr.1 (1) los met het contactslot op 
OFF.

2) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 97,5 °C, 207,5 °F.

3) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en elke 
“BLU/RED”-draadaansluiting van de stekkers van 
radiateurventilatorrelais nr. 2 en Nr. 3.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 10. Stroomonderbreking in 
"BLU/RED"-draad.

10 Controle van draadcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Sluit radiateurventilatorrelais nr. 1 in 
circuitzekeringenkast nr. 2 aan.

3) Aard de aansluitingen “E23-46” en “E23-60” van de 
ECM-stekker met een verbindingsdraad.

4) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
carrosseriemassa en aansluiting "E23-48" van de ECM-
stekker.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 12.

11 Controle van draadcircuit

1) Koppel radiateurventilatorrelais nr. 2 los en sluit 
vervolgens radiateurventilatorrelais nr. 3 aan op de 
circuitzekeringenkast nr. 1 met het contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
carrosseriemassa en aansluiting "E23-48" van de ECM-
stekker.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 15. Ga naar stap 12.

12 Controle van draadcircuit

1) Koppel radiateurventilatorregelrelais nr. 2 en nr. 3 in de 
circuitzekeringenkast nr.1 los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C23-48” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 13. “GRN”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

Stap Actie Ja Nee

23

1

I4RS0B110039-04



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-174

DTC P0500: Rijsnelheidssensor (VSS) defect
U4RS0B1104049

Elektrisch schema

13 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “C23-48” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 14. “GRN”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

14 Controle van radiateurventilatorrelais nr. 2 en nr. 3

1) Controleer het radiateurventilatorrelais nr. 2 en nr. 3 
zoals beschreven in “Inspecteren van het relais van de 
radiateurventilator:  in hoofdstuk 1F”.

Zijn de relais in orde?

Stroomonderbreking in 
"GRN"-draad.

Vervang het relais.

15 Controle van radiateurventilatorrelais nr. 2 en nr. 3

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Sluit radiateurventilatorrelais nr. 1 in 
circuitzekeringenkast nr. 2 aan.

3) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 102,5 °C, 216,5 °F.

4) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en 
aansluiting “C23-48” van de ECM-stekker.

Is de spanning lager dan 1,5 V?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

Defecte ECM.

Stap Actie Ja Nee
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[A]: Voor model met A/T 1. VSS 3. ECM
[B]: Voor model met M/T of semi-automatische transmissie 2. Naar hoofdrelais 4. TCM



1A-175 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht.

 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rij met een toerental van 4000 omw/min (motortoerental) in 3e versnelling (voor model met M/T en semi-

automatische transmissie) of stand “3” (voor model met A/T).
5) Laat het gaspedaal los en laat het voertuig bij ingeschakelde motorrem in vrijloop uitrollen gedurende ten minste 6 

sec. (brandstofafsluiting gedurende ten minste 5 sec.) en stop dan het voertuig.
6) Rij gedurende 10 sec. met een motortoerental van meer dan 3000 omw/min (model met A/T).
7) Lees de voorlopige DTC’s en de DTC’s af.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
• Het rijsnelheidssignaal wordt niet ingevoerd tijdens 

ononderbroken brandstofafsluiting bij het vertragen 
gedurende 4 seconden en maximum 3600 omw/min.

• Het rijsnelheidssignaal wordt niet ingevoerd, ook al draait 
de motor gedurende 4 seconden sneller dan 3000 omw/min 
in de D-stand (voor model met A/T).

(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Stroomonderbreking in "BLK/ORN"-draad.
• Stroomonderbreking of kortsluiting in “PPL”- of 

“BLK/RED”-draad
• VSS defect
• TCM defect
• ECM defect



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-176

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van rijsnelheidssignaal

Wordt de rijsnelheid aangegeven op het uitleesapparaat in 
stap 4) en 5) van Bevestigen van de DTC?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle voertuigspecificatie

Voertuig uitgerust met A/T?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 5.

4 DTC controleren in TCM

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de TCM op DTC's.

DTC P0722 in TCM?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

5 Controle van voedingscircuit

1) Maak de stekker van de VSS-sensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de “BLK/RED”-, “PPL”- en “BLK/ORN”-
draadaansluitingen van de VSS-stekker op een goede 
verbinding.

3) Indien de draden in orde zijn, zet dan het contactslot op 
ON en meet de spanning tussen motormassa en de 
"BLK/RED"-draadaansluiting van de VSS-stekker.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

6 Controle van massacircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen de motormassa en de "BLK/ORN"-
draadaansluiting van de VSS-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 7. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
BLK/ORN-draad.



1A-177 Algemene motorinformatie en diagnose: 

7 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "PPL"-draadaansluiting van de VSS-
stekker.

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 8.

8 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 

carrosseriemassa en aansluiting "C37-9" van de ECM-
stekker.

Is de spanning 4 – 5 V?

Stroomonderbreking in 
"PPL"-draad.

Ga naar stap 9.

9 Controle op kortsluiting

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
carrosseriemassa en aansluiting "C37-9" van de ECM-
stekker.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 10. “PPL”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

10 Controle op kortsluiting

1) Meet de weerstand tussen motormassa en aansluiting 
"C37-9" van de ECM-stekker met het contactslot op 
OFF.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 11. “PPL”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit. Indien de 
draad in orde is, sluit 
een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

11 Controle van VSS

1) Controleer de VSS en signaalrotortanden zoals 
beschreven in “Inspecteren van het 
rijsnelheidssensorsignaal (voor modellen met M/T en 
semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de VSS of 
signaalrotor.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0B110040-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-178

DTC P0505: Stationair-luchtregelsysteem (voor modellen met A/T en M/T)
U4RS0B1104050

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Laat de motor minstens 1 minuut stationair draaien (meer dan 600 omw/min).
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.
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1. IAC-klep 4. “IG COIL”-zekering 7. “FI”-zekering
2. ECM 5. Contactslot 8. “IG ACC”-zekering
3. Hoofdrelais 6. Hoofdzekeringenkast

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
IAC-regelimpuls niet detecteerd in het controlesignaal.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Stationair-regelklep en/of bijbehorend circuit
• ECM



1A-179 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van het stationair toerental

1) Controleer stationair toerental / stationair-luchtregeling 
zoals beschreven onder “Werkingscontrole stationair-
toerental / stationair-luchtregelsysteem (IAC) (voor 
modellen met A/T en M/T): ”.

Is het resultaat van de controle zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 4.

3 Controle van werking stationair-luchtregelklep

1) Controleer de werking van de stationair-luchtregelklep 
zoals beschreven onder “Werkingscontrole stationair-
luchtregelklep (IAC-klep) (voor modellen met A/T en M/
T):  in hoofdstuk 1C”.

Is het resultaat van de controle zoals voorgeschreven?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 4.

4 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Maak de stekker van de stationair-regelklep los met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "BLK/RED"-draadaansluiting van de stekker van de 
stationair-regelklep en motormassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK/RED"-draad.

5 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “RED/WHT”-
draadaansluiting van de stekker van de stationair-
luchtregelklep en aansluiting “C37-49”-van de ECM-
stekker.

Is de weerstand 2 Ω of minder?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"RED/WHT"-draad.

6 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-49” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. “RED/WHT”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

7 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM.
2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 

aansluiting "C37-49" van de ECM-stekker en 
carrosseriemassa.

Is de spanning in alle gevallen 0 V?

Ga naar stap 8. “RED/WHT”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

8 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen de "BLK"-draadaansluiting van de stekker van de 
stationair-luchtregelklep en de carrosseriemassa.

Is de weerstand constant?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking in 
"BLK"-draad.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-180

9 Controle van stationair-luchtregelklepsignaal

1) Sluit de stekker aan op de stationair-luchtregelklep.
2) Controleer met behulp van een oscilloscoop of de 

werkimpuls van de stationair-luchtregelklep 
overeenkomt met “Referentiegolfvorm nr.19” en 
“Referentiegolfvorm nr.20” van “Inspecteren van de 
ECM en de bijbehorende circuits: ”.

Wordt de werkimpuls uitgevoerd via aansluiting “C37-49” 
van de ECM-stekker?

Vervang de stationair-
regelklep.

Ga naar stap 10.

10 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Aard aansluiting “E23-60” van de ECM-stekker met een 
verbindingsdraad omdat het hoofdrelais ON is.

3) Meet de spanning tussen aansluiting C37-49 van de 
ECM-stekker en carrosseriemassa met het contactslot 
op ON.

Is de spanning 10 – 14 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de stationair-
regelklep.

Stap Actie Ja Nee



1A-181 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0532: Lage spanning in circuit van A/C-koelmiddeldruksensor
U4RS0B1104051

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. Druksensor A/C-koelmiddel 3. Naar andere sensors *: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Naar TP-sensor en MAP-sensor 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Signaalspanning A/C-koelmiddeldruksensor 0,5 sec 
ononderbroken lager dan 0,15 V.
(detectie-logica van 1 rijcyclus maar MIL licht niet op)

• Circuit A/C-koelmiddeldruksensor
• A/C-koelmiddeldruksensor
• TP-sensor
• MAP-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-182

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle voeding A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Koppel de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “RED”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de A/
C-koelmiddeldruksensor.

3) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 3.

3 Controle voeding A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Maak de stekker van de TP-sensor en MAP-sensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

TP-sensor en/of MAP-
sensor defect

Ga naar stap 4.

4 Controle voeding A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen motormassa en aansluiting 
“C37-14” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “GRY/RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

5 Controle signaal A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM.
2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 

motormassa en de "RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 6.

6 Controle signaal A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen motormassa en aansluiting 
“C23-55” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. “RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.



1A-183 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0533: Hoge spanning in circuit van A/C-koelmiddeldruksensor
U4RS0B1104052

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

7 Controle A/C-koelmiddeldruksensor

1) Controleer de A/C-koelmiddeldruksensor zoals 
beschreven in “Inspectie A/C-koelmiddeldruksensor en 
bijbehorend circuit:  in hoofdstuk 7B”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

A/C-
koelmiddeldruksensor 
defect

Stap Actie Ja Nee
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1. A/C-koelmiddeldruksensor 3. Naar andere sensors *: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Naar TP-sensor en MAP-sensor 4. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Signaalspanning A/C-koelmiddeldruksensor 0,5 sec 
ononderbroken hoger dan 4,93 V.
(detectie-logica van 1 rijcyclus maar MIL licht niet op)

• Circuit A/C-koelmiddeldruksensor
• A/C-koelmiddeldruksensor
• TP-sensor
• MAP-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-184

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”

2 Controle voeding A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Koppel de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “GRY/RED”-, “RED”- en “ORN”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de A/
C-koelmiddeldruksensor.

3) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 3.

3 Controle voeding A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Maak de stekker van de TP-sensor en MAP-sensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "GRY/RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

TP-sensor en/of MAP-
sensor defect

“GRY/RED”-draad 
onderbroken of 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

4 Controle signaal A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
motormassa en de "RED"-draadaansluiting van de 
stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 5.

5 Controle signaal A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “RED”-draadaansluiting 
van de A/C-koelmiddeldruksensor en de “E23-55”-
aansluiting van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 2 Ω?

“RED”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"RED"-draad.

6 Controle massa A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen motormassa en de "ORN"-draadaansluiting van 
de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 7.



1A-185 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0601 / P0602 / P0607: Controletotaalfout in geheugen van intern regelapparaat / 
Programmeerfout regelapparaat / Prestatie regelapparaat (voor model met semi-automatische 
transmissie)

U4RS0B1104053
Beschrijving van het systeem
Het interne regelapparaat is gemonteerd in de ECM.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC’s, voorlopige DTC’s en freeze-framegegevens met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem stationair draaien indien mogelijk.
4) Lees DTC’s en voorlopige DTC’s af met het uitleesapparaat.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

7 Controle van het massacircuit van de ECM

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Meet de weerstand tussen motormassa en aansluiting 
“C23-54” van de ECM-stekker.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"ORN"-draad.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
ECM-
massaverbindingen 
“C37-58”, “C37-15”, 
“C37-30” en/of “E23-31” 
(voor model met semi-
automatische 
transmissie).

8 Controle A/C-koelmiddeldruksensor

1) Controleer de A/C-koelmiddeldruksensor zoals 
beschreven in “Inspectie A/C-koelmiddeldruksensor en 
bijbehorend circuit:  in hoofdstuk 7B”.

Is het systeem in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

A/C-
koelmiddeldruksensor 
defect

Stap Actie Ja Nee

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P0601:
Schrijffout of controletotaalfout
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
DTC P0602:
Fout in gegevensprogrammering
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
DTC P0607:
Fout in gegevensprogrammering
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-186

Stap Actie Ja Nee
1 DTC nogmaals controleren

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Zet het contactslot op OFF.
3) Zet het contactslot op ON en controleer de DTC

DTC P0601 of P0607 nog altijd aangegeven?

Ga naar stap 2. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

2 Controle van ECM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer of de voedings- en massacircuits van de 
ECM in orde zijn zoals beschreven onder “Controle van 
voedings- en massacircuit ECM: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de ECM.



1A-187 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0616: Lage spaning in circuit van startrelais
U4RS0B1104054

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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I4RS0B110043-03

[A]: Voor model met A/T 3. Contactslot 8. “ST SIG”-zekering
[B]: Voor model met M/T 4. Hoofdzekeringenkast 9. “ST MOT”-zekering
[C]: Voor model met semi-automatische 

transmissie
5. Transmissiebereikschakelaar (voor model met 

A/T)
10. “IG ACC”-zekering

1. ECM 6. Startmotorrelais 11. TCM (voor model met semi-automatische 
transmissie)

2. Startmotor 7. “IG COIL”-zekering 12. Neutraalstartschakelaar

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Motor start ook al staat het voertuig stil en is de 
startsignaalspanning te laag.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Circuit van startmotorsignaal
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-188

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van het signaalcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet de spanning bij aansluiting “C37-48” van de ECM-

stekker onder de volgende voorwaarden.

Spanning bij aansluiting “C37-48” van ECM-stekker
Tijdens het starten van de motor: 6 – 14 V
Na het starten van de motor: 0 – 1 V

Is elke spanning zoals voorgeschreven?

Slechte verbinding van 
“C37-48” of sporadische 
storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien de draad en de 
verbindingen in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"YEL/GRN"-draad.



1A-189 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P0617: Hoge spaning in circuit van startrelais
U4RS0B1104055

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem stationair draaien gedurende ten minste 3 min.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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[A]: Voor model met A/T 3. Contactslot 8. “ST SIG”-zekering
[B]: Voor model met M/T 4. Hoofdzekeringenkast 9. “ST MOT”-zekering
[C]: Voor model met semi-automatische 

transmissie
5. Transmissiebereikschakelaar (voor model met 

A/T)
10. “IG ACC”-zekering

1. ECM 6. Startmotorrelais 11. TCM (voor model met semi-automatische 
transmissie)

2. Startmotor 7. “IG COIL”-zekering 12. Neutraalstartschakelaar

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning startsignaal is hoog gedurende 180 seconden 
onafgebroken terwijl de motor draait.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Circuit van startmotorsignaal
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-190

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle startsignaal

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Start de motor en meet de spanning tussen aansluiting 

“C37-48” van de ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 – 1 V?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF en koppel het 
startmotorrelais in de zekeringenkast nr. 1 los.

2) Controleer op een goede verbinding met het 
startmotorrelais via draadaansluitingen “RED/WHT” 
(model met A/T en M/T), “ORN” (model met semi-
automatische transmissie), “RED”, “WHT”, “YEL” (model 
met A/T) en “YEL/GRN” (model met M/T of semi-
automatische transmissie).

3) Koppel de stekker los van de startmotor.
4) Meet de spanning tussen aansluiting C37-48 van de 

ECM-stekker en carrosseriemassa met het contactslot 
op ON.

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 4. Bij het model met A/T is 
de “YEL”- of “YEL/
GRN”-draad 
kortgesloten met het 
voedingscircuit.
Bij het model met M/T of 
semi-automatische 
transmissie is de “YEL/
GRN”-draad 
kortgesloten met het 
voedingscircuit.
Indien de draden in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van draadcircuit

1) Meet de spanning tussen de “RED/WHT”- (modellen met 
A/T en M/T), “ORN”- (model met semi-automatische 
transmissie) draadaansluiting van de stekker van het 
startmotorrelais en de carrosseriemassa met het 
contactslot op ON.

Is de spanning 0 – 1 V?

Controleer het 
startmotorrelais. Indien 
in orde, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Contactslot defect, 
controleer het 
contactslot zoals 
beschreven in 
“Inspectie contactslot:  
in hoofdstuk 9C”.
Indien het contactslot in 
orde is, controleer dan 
op kortsluiting tussen 
contactslot en 
startmotorrelais met het 
voedingscircuit.



1A-191 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P1510: ECM-reservevoeding defect
U4RS0B1104056

Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
Door de toevoer van accuspanning blijven de gegevens in het diagnosecodegeheugen, de door de ECM geleerde 
waarden voor de motorregeling, etc. bewaard in de ECM wanneer het contactslot op OFF wordt gezet.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON, wis de DTC met het diagnosecode-uitleesapparaat en laat de motor stationair draaien 

gedurende 1 min.
3) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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1. ECM
2. “RADIO”-zekering
3. Hoofdzekeringenkast

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning in het reservevoedingscircuit is ononderbroken 
gedurende 5 seconden lager dan 70% van de accuspanning terwijl 
de motor draait.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

Accuvoedingscircuit



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-192

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van het accuvoedingscircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Meet met draaiende motor de spanning tussen 

aansluiting “E23-2” van de ECM-stekker en de 
motormassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Slechte verbinding van 
“C23-2” of sporadische 
storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien de draad en de 
verbindingen in orde 
zijn, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RADIO”-zekering 
gesprongen, “WHT”- of 
“WHT/RED”-draad 
onderbroken of 
kortgesloten.



1A-193 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P1603: Diagnosecode van TCM vastgesteld
U4RS0B1104057

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie
Wanneer de ECM van de TCM een diagnosecode ontvangt die aangeeft dat een probleem is opgetreden in de 
sensorcircuits en met de berekende waarden die door de TCM worden gebruikt voor de regeling van het stationair 
toerental, het motorvermogen, enzovoort, wordt DTC P1603 gedetecteerd door de ECM. (De TCM voert de 
storingscode uit naar de ECM wanneer de TCM het motorregelsignaal niet kan berekenen vanwege storingen in de 
sensorcircuits die worden gebruikt voor de schakelregeling.)

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.
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1. ECM 2. TCM (voor model met A/T)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Lees de DTC’s van de TCM af zoals beschreven onder 
“Aflezen van DTC’s:  in hoofdstuk 5A”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-194

DTC P1674: CAN-communicatie (busfout)
U4RS0B1104058

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
WHT

E23-3
E23-18

RED
WHT

C37-13
C37-12

RED
WHT

RED
WHT

E46-1
E46-2

*C34-17
**C52-1

*C34-7
**C52-2

1

2

5

3

RED
WHT

RED
WHT

G37-4G28-8
G28-10 G37-2

4

E23 C37
34

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
8

[B]

[A] G37 E46

1234567
1234567

891011

891011
121314

121314
1516171819202122

[D]

6 5

16 15 14 13 12 11
4 3

24 23 2122
10 9 8 7

2 1

1920 18 17

C34

17 16
26 25

15 14
6 5 34 2

13 12
23 2224

11 10 9
21 20 19

8 7
18

1

C35

[E]

RED
WHT

G49-19
G49-18

RED
WHT

G28-7
G28-9

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

[C] G28
12345678910111213141516

17181920212223242526272829303132

[F]

161514191817 13121110 9 8
7 6 5 4 3 2 1

2 1
4 8 7 6 5 3

C52

G49

2627 25 232224 2120
3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928

9 8 7
6 5 4 3 2 1

I4RS0B110045-10

[A]: BCM-stekker
(aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

[F]: TCM-stekker (voor model met semi-automatische 
transmissie)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

5. Keyless startregelapparaat (indien uitgerust 
met keyless startregelsysteem)

[B]: ECM-stekker
(aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

1. ECM *: Voertuig met A/T

[C]: Combinatiemeterstekker
(aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

2. TCM (voor model met A/T of semi-automatische 
transmissie)

**: Voertuig met semi-automatische 
transmissie

[D]: TCM-stekker (voor model met A/T)
(aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

3. BCM

[E]: Stekker keyless startregelapparaat 
(indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)
(aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

4. Combinatiemeter

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschillende transmissiefout tussen 
transmissiegegevens en transmissiecontrole (CAN-
buscontrole) wordt meer dan 7 keer na elkaar 
gedetecteerd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• ECM
• BCM
• TCM (voor model met A/T of semi-automatische 

transmissie)
• Keyless startregelapparaat (indien uitgerust met 

keyless startregelsysteem)
• Combinatiemeter
• CAN-communicatielijncircuit



1A-195 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 minuut of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer ECM, TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie) en BCM op DTC's.

Zijn er DTC's (behalve DTC P1674, P1675, P1676, P1678 in 
ECM, DTC P1774, P1775, P1777, P1778 in TCM (voor 
model met A/T of semi-automatische transmissie), DTC 
U1073, U1001, U1100, U1101 in BCM, P1618 in 
regelapparaat startblokkeersysteem en DTC Nr.31 / 33 in 
regelapparatuur keyless startsysteem (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem))?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van de stekkers van ECM, TCM (voor model 
met A/T of semi-automatische transmissie), BCM, 
combinatiemeter en regelapparaat keyless startsysteem 
(indien uitgerust met keyless startregelsysteem)

1) Controleer op een goede verbinding van de stekkers van 
ECM, TCM (voor model met A/T of semi-automatische 
transmissie), BCM, combinatiemeter en regelapparaat 
keyless startsysteem (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem) met het contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
ECM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar stap 4. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle van ECM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de ECM 
zoals beschreven in “Controle van voedings- en 
massacircuit ECM: ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de ECM.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-196

5 Controle van de DTC's van BCM, TCM (voor model met 
A/T of semi-automatische transmissie) en regelapparaat 
keyless startsysteem (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem) (bus off)

1) Controleer TCM (model met A/T of semi-automatische 
transmissie) en BCM op DTC's.

Wordt DTC P1774 in TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie), U1073 in BCM en/of DTC Nr.33 
in regelapparaat keyless startsysteem (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem) aangegeven?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 7.

6 Controle van DTC in ECM (bus off)

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer TCM (model met A/T of semi-automatische 
transmissie) en BCM op DTC's.

Wordt DTC P1774 in TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie), U1073 in BCM en/of DTC Nr.33 
in regelapparaat keyless startsysteem (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem) aangegeven?

Ga naar stap 7. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle van DTC in ECM

1) Sluit de stekkers aan op de ECM en los van de TCM 
(model met A/T of semi-automatische transmissie) met 
het contactslot op OFF.

2) Controle van ECM op DTC's.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar stap 8. Vervang de TCM door 
een goed bevonden 
exemplaar (model met 
A/T of semi-
automatische 
transmissie) en 
controleer opnieuw.

8 Controle van DTC in ECM

1) Koppel de stekker los van het regelapparaat van het 
keyless startsysteem (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem) met het contactslot op OFF.

2) Controle van ECM op DTC's.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar stap 8. Vervang het 
regelapparaat van het 
keyless startsysteem 
door een goed 
bevonden exemplaar en 
controleer opnieuw.

9 Controle van DTC in ECM

1) Maak de stekker van de combinatiemeter los met het 
contactslot op OFF.

2) Controle van ECM op DTC's.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar stap 10. Vervang de 
combinatiemeter of het 
regelapparaat van het 
keyless startsysteem 
(indien uitgerust met 
een keyless 
startregelsysteem) en 
controleer opnieuw.

10 Controle circuitisolatie van de CAN-communicatielijn

1) Maak de stekkers van de BCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluitingen “G37-2” en 
“G37-4” van de BCM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 11. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



1A-197 Algemene motorinformatie en diagnose: 

11 Controle circuitisolatie van de CAM-communicatielijn 
(indien uitgerust met keyless startregelsysteem)

1) Maak de stekker van het regelapparaat van het keyless 
startsysteem los met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluitingen “G49-18” en 
“G49-19” van de stekker van het regelapparaat van het 
keyless startsysteem.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 12. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

12 Controle circuitisolatie van de CAN-communicatielijn

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluitingen “E23-3” en 
“C23-18” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 13. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

13 Controle circuitisolatie van de CAN-communicatielijn 
(model met A/T)

1) Meet de weerstand tussen aansluitingen “C37-13” en 
“C37-12” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 14. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-198

14 Controle circuitdoorverbinding van de CAN-
communicatielijn

1) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “E23-3” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-1” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “E23-18” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-2” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-17” van de TCM (A/T)-stekker 
(model met A/T) of aansluiting “C52-1” van de TCM 
(semi-automatische transmissie)-stekker (model met 
semi-automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
aansluiting “C34-7” van de TCM (A/T)-stekker (model 
met A/T) of aansluiting “C52-2” van de TCM (semi-
automatische transmissie)-stekker (model met semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “G37-4” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G28-8” van de stekker van de 
combinatiemeter

• Tussen aansluiting “G37-2” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G28-10” van de stekker van de 
combinatiemeter

• Tussen aansluiting “G28-7” van de stekker van de 
combinatiemeter en aansluiting “G49-19” van de 
stekker van het regelapparaat van het keyless 
startregelsysteem (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

• Tussen aansluiting “G28-9” van de stekker van de 
combinatiemeter en aansluiting “G49-18” van de 
stekker van het regelapparaat van het keyless 
startregelsysteem (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 15. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



1A-199 Algemene motorinformatie en diagnose: 

15 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting “G49-19” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

• Tussen aansluiting “G49-18” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 16. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-200

16 Controle op kortsluiting van CAN-communicatielijn met 
voedingscircuit

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting “G49-19” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

• Tussen aansluiting “G49-18” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

Ligt de spanning tussen 0 – 1 V?

Vervang de BCM (incl. 
verbindingsblok) door 
een goed bevonden 
exemplaar en controleer 
opnieuw. Indien de DTC 
nog altijd wordt 
gedetecteerd, sluit dan 
een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



1A-201 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P1675: CAN-communicatie (transmissiefout)
U4RS0B1104059

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 minuut of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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[A]: BCM-stekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

[F]: TCM-stekker (voor model met semi-
automatische transmissie)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

5. Keyless startregelapparaat (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem)

[B]: ECM-stekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

1. ECM *: Voertuig met A/T

[C]: Combinatiemeterstekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

2. TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie)

**: Voertuig met semi-automatische transmissie

[D]: TCM-stekker (voor model met A/T)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

3. BCM

[E]: Stekker keyless startregelapparaat (indien 
uitgerust met keyless startregelsysteem)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

4. Combinatiemeter

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Transmissiefout in communicatiegegevens voor 
ECM wordt langer dan de voorgeschreven duur 
gedetecteerd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• ECM
• BCM
• TCM (voor model met A/T of semi-automatische transmissie)
• Keyless startregelapparaat (indien uitgerust met keyless 

startregelsysteem)
• Combinatiemeter
• CAN-communicatielijncircuit



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-202

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer ECM, TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie) en BCM op DTC's.

Zijn er DTC's (behalve DTC P1674, P1675, P1676, P1678 in 
ECM, DTC P1774, P1775, P1777, P1778 in TCM (voor 
model met A/T of semi-automatische transmissie), DTC 
U1073, U1001, U1100, U1101 in BCM, P1618 in 
regelapparaat startblokkeersysteem en DTC Nr.31 / 33 in 
regelapparatuur keyless startsysteem (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem))?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle CAN-communicatiefout voor ECM

1) Controle van ECM op DTC's.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar “DTC P1674: 
CAN-communicatie 
(busfout): ”

Ga naar stap 4.

4 Controle van CAN-communicatiefout voor BCM, TCM 
(voor model met A/T of semi-automatische transmissie) 
en regelapparaat keyless startsysteem (indien uitgerust 
met keyless startregelsysteem)

1) Controleer BCM, TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie) en regelapparaat keyless 
startsysteem (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem) op DTC's.

Wordt DTC U1073 in BCM, DTC P1774 in TCM (model met 
A/T of semi-automatische transmissie) en DTC Nr.33 in 
regelapparaat keyless startsysteem (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem) aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 5.

5 Controle van de stekkers van ECM, TCM (voor model 
met A/T of semi-automatische transmissie), BCM, 
combinatiemeter en regelapparaat keyless startsysteem 
(indien uitgerust met keyless startregelsysteem)

1) Controleer op een goede verbinding van de stekkers van 
ECM, TCM (voor model met A/T), BCM, 
combinatiemeter en regelapparaat keyless startsysteem 
(indien uitgerust met keyless startregelsysteem) met het 
contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
ECM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Is DTC P1675 aangegeven?

Ga naar stap 6. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.



1A-203 Algemene motorinformatie en diagnose: 

6 Controle van ECM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de ECM 
zoals beschreven in “Controle van voedings- en 
massacircuit ECM: ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 7. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de ECM.

7 Controle van DTC in ECM

1) Controleer de ECM op DTC's.

Worden DTC P1676 en P1678 aangegeven?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 10.

8 Controle op DTC van TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie) en BCM

1) Controleer TCM (model met A/T of semi-automatische 
transmissie) en BCM op DTC's.

Worden DTC P1777, P1778 aangegeven in TCM (model 
met A/T en semi-automatische transmissie) en DTC U1100, 
U1101 in BCM aangegeven?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 9.

9 Controle van de werking van de combinatiemeter

1) Controleer de combinatiemeter op de werking van het 
veiligheidsgordellampje (bestuurdersgordel vastklikken 
en losmaken) en versnellingscontrolelampje (model met 
A/T of semi-automatische transmissie) met het 
contactslot op ON.

Zijn ze in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de BCM (incl. 
verbindingsblok), TCM 
(model met A/T of semi-
automatische 
transmissie) door een 
goed bevonden 
exemplaar en controleer 
opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-204

10 Controle circuitdoorverbinding van de CAN-
communicatielijn

1) Koppel de stekker los van ECM, BCM, TCM (voor model 
met A/T of semi-automatische transmissie), 
combinatiemeter en regelapparaat keyless startsysteem 
(indien uitgerust met keyless startregelsysteem) met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “E23-3” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-1” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “E23-18” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-2” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-17” van de TCM (A/T)-stekker 
(model met A/T) of aansluiting “C52-1” van de TCM 
(semi-automatische transmissie)-stekker (model met 
semi-automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
aansluiting “C34-7” van de TCM (A/T)-stekker (model 
met A/T) of aansluiting “C52-2” van de TCM (semi-
automatische transmissie)-stekker (model met semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “G37-4” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G28-8” van de stekker van de 
combinatiemeter

• Tussen aansluiting “G37-2” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G28-10” van de stekker van de 
combinatiemeter

• Tussen aansluiting "G28-7" van de BCM-stekker en 
aansluiting "G49-19" van de stekker van het keyless 
startregelapparaat (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

• Tussen aansluiting "G28-9" van de BCM-stekker en 
aansluiting "G49-18" van de stekker van het keyless 
startregelapparaat (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 11. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

11 Controle circuitisolatie van de CAN-communicatielijn

1) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “E23-3” en “C23-18” van de 

ECM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-13” en "C37-12" van de 

ECM-stekker (model met A/T of semi-automatische 
transmissie)

• Tussen aansluitingen “E37-4” en “C37-2” van de 
BCM-stekker

• Tussen aansluiting “G28-7” en “G28-9” van de stekker 
van de combinatiemeter (indien uitgerust met een 
keyless startregelsysteem)

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 12. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee
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12 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting “G49-19” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

• Tussen aansluiting “G49-18” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 13. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee
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13 Controle op kortsluiting van CAN-communicatielijn met 
voedingscircuit

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
de carrosseriemassa (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

• Tussen aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting “G49-19” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

• Tussen aansluiting “G49-18” van de stekker van het 
regelapparaat van het keyless startsysteem en de 
carrosseriemassa (indien uitgerust met keyless 
startregelsysteem)

Ligt de spanning tussen 0 – 1 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee
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DTC P1676: CAN-communicatie (ontvangstfout voor TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie))

U4RS0B1104060
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 minuut of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.
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I4RS0B110045-10

[A]: BCM-stekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

[F]: TCM-stekker (voor model met semi-
automatische transmissie)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

5. Keyless startregelapparaat (indien uitgerust met 
keyless startregelsysteem)

[B]: ECM-stekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

1. ECM *: Voertuig met A/T

[C]: Combinatiemeterstekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

2. TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie)

**: Voertuig met semi-automatische transmissie

[D]: TCM-stekker (voor model met A/T)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

3. BCM

[E]: Stekker keyless startregelapparaat (indien 
uitgerust met keyless startregelsysteem)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

4. Combinatiemeter

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Ontvangstfout in communicatiegegevens voor TCM of 
regelapparaat semi-automatische transmissie wordt 
langer dan de voorgeschreven duur gedetecteerd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• ECM
• TCM (voor model met A/T of semi-automatische 

transmissie)
• CAN-communicatielijncircuit
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Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer ECM, TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie) en BCM op DTC's.

Worden DTC's (behalve DTC P1674, P1675, P1676, P1678 
in ECM, DTC P1774, P1775, P1777, P1778 in TCM (model 
met A/T of semi-automatische transmissie) en DTC U1073, 
U1001, U1100, U1101 in BCM) aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van CAN-communicatiefout voor ECM

1) Controle van ECM op DTC's.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar “DTC P1674: 
CAN-communicatie 
(busfout): ”.

Ga naar stap 4.

4 Controle ECM- en TCM-stekker (voor model met A/T of 
semi-automatische transmissie)

1) Controleer op een goede aansluiting op ECM en TCM 
(model met A/T of semi-automatische transmissie) met 
het contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
ECM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Is DTC P1676 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controle van ECM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de ECM 
zoals beschreven in “Controle van voedings- en 
massacircuit ECM: ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de ECM.

6 Controle op DTC van TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

1) Controle op DTC P1774 van TCM (model met A/T of 
semi-automatische transmissie).

Is dit aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld:  in 
hoofdstuk 5A” voor A/T 
of “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld:  in 
hoofdstuk 5D” voor 
semi-automatische 
transmissie.

Ga naar stap 7.
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7 Controle van DTC in BCM

1) Controle van DTC U1101 in BCM.

Is dit aangegeven?

Ga naar “DTC U1101 
(Nr. 1101): 
Communicatie met TCM 
verloren:  in hoofdstuk 
10B”.

Ga naar stap 8.

8 Controle circuitdoorverbinding van de CAN-
communicatielijn

1) Koppel de stekkers los van de ECM en TCM (model met 
A/T of semi-automatische transmissie) met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-17” van de TCM (A/T)-stekker of 
aansluiting “C52-1” van de TCM (semi-automatische 
transmissie)-stekker

• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 
aansluiting “C34-7” van de TCM (A/T)-stekker of 
aansluiting “C52-2” van de TCM (semi-automatische 
transmissie)-stekker

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 9. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

9 Controle circuitisolatie van de CAN-communicatielijn

1) Meet de weerstand tussen aansluitingen “C37-13” en 
“C37-12” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 10. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

10 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "C37-13" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "C37-12" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 11. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

11 Controle op kortsluiting van CAN-communicatielijn met 
voedingscircuit

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "C37-13" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "C37-12" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa

Ligt de spanning tussen 0 – 1 V?

Ga naar stap 12. Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee
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DTC P1678: CAN-communicatie (ontvangstfout voor BCM)
U4RS0B1104061

Elektrisch schema

12 Controle van ECM-circuit

1) Maak de stekkers van de BCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Sluit de stekkers aan op de ECM.
3) Meet de weerstand bij de volgende 

stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “E23-3” en “C37-13” van de 

ECM-stekkers
• Tussen aansluitingen “E23-18” en “C37-12” van de 

ECM-stekkers

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Vervang de TCM door 
een goed bevonden 
exemplaar (model met 
A/T of semi-
automatische 
transmissie) en 
controleer opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee
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[A]: BCM-stekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

[F]: TCM-stekker (voor model met semi-
automatische transmissie)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

5. Keyless startregelapparaat (indien uitgerust 
met keyless startregelsysteem)

[B]: ECM-stekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

1. ECM *: Voertuig met A/T

[C]: Combinatiemeterstekker
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

2. TCM (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie)

**: Voertuig met semi-automatische transmissie

[D]: TCM-stekker (voor model met A/T)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

3. BCM

[E]: Stekker keyless startregelapparaat (indien 
uitgerust met keyless startregelsysteem)
(aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

4. Combinatiemeter
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Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 minuut of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Ontvangstfout in communicatiegegevens voor BCM wordt 
langer dan de voorgeschreven duur gedetecteerd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus maar MIL licht niet op)

• ECM
• BCM
• CAN-communicatielijncircuit

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer ECM, TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie) en BCM op DTC's.

Worden DTC's (behalve DTC P1674, P1675, P1676, P1678 
in ECM, DTC P1774, P1775, P1777, P1778 in TCM (model 
met A/T of semi-automatische transmissie) en DTC U1073, 
U1001, U1100, U1101 in BCM) aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle CAN-communicatiefout voor ECM

1) Controle van ECM op DTC's.

Is DTC P1674 aangegeven?

Ga naar “DTC P1674: 
CAN-communicatie 
(busfout): ”.

Ga naar stap 4.

4 Controle ECM- , TCM- (voor model met A/T of semi-
automatische transmissie) en BCM-stekker

1) Controleer op een goede aansluiting op ECM-, TCM- 
(model met A/T of semi-automatische transmissie) en 
BCM-stekker met het contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
ECM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Is DTC P1678 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controle van ECM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de ECM 
zoals beschreven in “Controle van voedings- en 
massacircuit ECM: ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de ECM.
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6 Controle van DTC in BCM

1) Controle van DTC U1073 in BCM.

Is dit aangegeven?

Ga naar “DTC U1073 
(Nr. 1073): 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit:  in 
hoofdstuk 10B”.

Ga naar stap 7.

7 Controle circuitdoorverbinding van de CAN-
communicatielijn

1) Maak de stekkers van de ECM en BCM los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “E23-3” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-1” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “E23-18” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-2” van de BCM-stekker

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 8. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

8 Controle circuitisolatie van de CAN-communicatielijn

1) Meet de weerstand tussen aansluitingen “E23-3” en 
“C23-18” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 9. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

9 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 10. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

10 Controle op kortsluiting van CAN-communicatielijn met 
voedingscircuit

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa

Ligt de spanning tussen 0 – 1 V?

Ga naar stap 11. Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

11 Controle voertuigspecificatie

Is het voertuig uitgerust met A/T of semi-automatische 
transmissie?

Ga naar stap 12. Ga naar stap 14.

12 Controle op DTC van TCM (model met A/T of semi-
automatische transmissie)

1) Sluit de stekkers aan op de ECM en BCM met het 
contactslot op OFF.

2) Controle op DTC P1778 van TCM (model met A/T of 
semi-automatische transmissie).

Is dit aangegeven?

Ga naar stap 13. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



1A-213 Algemene motorinformatie en diagnose: 

13 Controle van ECM-circuit

1) Koppel de stekkers los van de BCM en TCM (model met 
A/T of semi-automatische transmissie) met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “E23-3” en “C37-13” van de 

ECM-stekker
• Tussen aansluitingen “E23-18” en “C37-12” van de 

ECM-stekker

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Vervang de BCM (incl. 
verbindingsblok) door 
een goed bevonden 
exemplaar en controleer 
opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

14 Controle van de werking van de combinatiemeter

1) Controleer of het veiligheidsgordelcontrolelampje in de 
combinatiemeter werkt door de veiligheidsgordel aan 
bestuurderszijde vast te klikken en los te maken met het 
contactslot op ON.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 15. Vervang de BCM (incl. 
verbindingsblok) door 
een goed bevonden 
exemplaar en controleer 
opnieuw.

15 Controle van BCM-circuit

1) Maak de stekkers van de combinatiemeter los met het 
contactslot op OFF.

2) Sluit de stekkers aan op de BCM.
3) Meet de weerstand bij de volgende 

stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “E46-1” en “G37-2” van de 

BCM-stekker.
• Tussen aansluitingen “E46-2” en “G37-2” van de 

BCM-stekker.

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de BCM (incl. 
verbindingsblok) door 
een goed bevonden 
exemplaar en controleer 
opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-214

DTC P2101: Bereik/prestatie van circuit van gasklepactuatorregelmotor (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104077
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.
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I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Controlesignaal van gasklepactuatoruitgangssignaal 
(werkingssignaal) komt niet overeen met regelcommando 
van gasklepactuator.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gasklepactuator
• Elektrisch gasklephuis
• ECM



1A-215 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van circuit gasklepactuator

1) Maak de stekkers van het elektrisch gasklephuis en de 
ECM los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “LT GRN/RED”- en “LT GRN/BLK”-draad 
en de “C37-45”- en “C37-44”-aansluiting op een goede 
verbinding met de stekkers van de elektrische gasklep 
en ECM.

3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen de “LT GRN/RED”-

draadaansluiting van de stekker van het elektrisch 
gasklephuis en de motormassa, en tussen de “LT GRN/
BLK”-draadaansluiting van het elektrisch gasklephuis en 
de de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 3. “LT GRN/RED”-draad 
en/of “LT GRN/BLK”-
draad is kortgesloten 
met voedingscircuit.

3 Controle van circuit gasklepactuator

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de “LT GRN/RED”-

draadaansluiting van de stekker van het elektrisch 
gasklephuis en de motormassa, en tussen de “LT GRN/
BLK”-draadaansluiting van het elektrisch gasklephuis en 
de motormassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 4. “LT GRN/RED”-draad 
en/of “LT GRN/BLK”-
draad kortgesloten met 
massacircuit.

4 Controle van circuit gasklepactuator

1) Controleer de gasklepactuator zoals beschreven bij 
“Controle van de prestatie van de gasklepactuator” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-216

DTC P2102: Lage spanning in circuit van gasklepactuatorregelmotor (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104078
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 minuut of langer draaien.
4) Lees de DTC af.
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I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De voedingsspanning van het regelcircuit van de 
gasklepactuator is minder dan 5 V gedurende de 
voorgeschreven tijd, ook al werkt het regelrelais van de 
gasklepactuator.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Regelrelais circuit gasklepactuator
• Regelrelais gasklepactuator
• ECM



1A-217 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”

2 Controle van regelrelais circuit gasklepactuator

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Controleer aansluitingen “E23-45” en “E23-32” van de 
ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-32” van de 

ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Is de "TH MOT"-zekering in orde? Ga naar stap 4. Vervang de zekering en 
controleer de circuits die 
met deze zekering 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

4 Controle van regelrelais circuit gasklepactuator

1) Zet het contactslot op OFF verwijder het 
gasklepactuatorrelais uit de zekeringenkast nr. 1.

2) Controleer de “BLK/RED”-, “YEL/BLU”-, "BLU/ORN"- en 
“RED/YEL”-draadaansluitingen op een goede verbinding 
met het gasklepactuatorrelais.

3) Meet de spanning tussen de motormassa en iedere 
"BLK/RED"- en "YEL/BLU"-draadaansluiting met het 
contactslot op ON.

Ligt de spanning telkens tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“BLK/RED”- en/of “YEL/
BLU”-draadcircuit.

5 Controle van regelrelais circuit gasklepactuator

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand bij de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de “BLU/ORN”-draadaansluiting van de 

stekker van het gasklepactuatorrelais en de “E23-45”-
aansluiting van de ECM-stekker

• Tussen de “RED/YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van het gasklepactuatorrelais en de “E23-32”-
aansluiting van de ECM-stekker

Is elke weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“BLU/ORN”- en/of 
“RED/YEL”-draad.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-218

DTC P2103: Hoge spanning in circuit van gasklepactuatorregelmotor (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1104079
Elektrisch schema

6 Controle van gasklepactuatorrelais

1) Controleer het gasklepactuatorrelais zoals beschreven 
in “Inspecteren van hoofdrelais, brandstofpomprelais, 
startmotorrelais en gasklepactuatorrelais:  in hoofdstuk 
1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het 
gasklepactuatorrelais.

Stap Actie Ja Nee

E23 C37

34
1819

5671011
1720

47 46495051

2122

52

1625
9
24

14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
8

12V 5V
BLK/REDBLK/RED

BLK/YEL

1

2

BLK/YEL

BLK/YEL

BRN/WHT

E23-1  

E23-60  

C37-58  

C37-15  
C37-30  

BLK/ORN

BLK
BLK

E23-31  BLK

BLK/RED

BLU/ORN

RED/YELYEL/BLU

LT GRN/RED

LT GRN/BLK

RED

GRN

WHT

BLK

BLK/RED E23-16  

E23-45  

E23-32  

C37-45  

C37-44  

C37-43  

C37-54  

C37-40  

C37-42  

C37-41  

1-1

1-2

1-3

3

4

5

8
6

7

10

9

E23-29  GRN BLK/WHT

WHT

I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering



1A-219 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Contactslot staat minstens 20 sec. op OFF.
4) Zet het contactslot op ON en controleer de DTC

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De voedingsspanning van het regelcircuit van de 
gasklepactuator is meer dan 5 V gedurende de 
voorgeschreven tijd, ook al werkt het regelrelais van de 
gasklepactuator niet.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Regelrelais circuit gasklepactuator
• Regelrelais gasklepactuator
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van regelrelais circuit gasklepactuator

1) Zet het contactslot op OFF en verwijder het 
gasklepactuatorrelais uit de zekeringenkast nr. 1.

2) Controleer de “BLK/RED”-, “YEL/BLU”-, "BLU/ORN"- en 
“RED/YEL”-draadaansluitingen op een goede verbinding 
met het gasklepactuatorrelais.

3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen de motormassa en aansluiting 

“E23-32” van de ECM-stekker.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 3. "RED/YEL"-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

3 Controle van regelrelais circuit gasklepactuator

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen motormassa en aansluiting 
“C23-45” van de ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 4. “BLU/ORN”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.

4 Controle van gasklepactuatorrelais

1) Controleer het gasklepactuatorrelais zoals beschreven 
in “Inspecteren van hoofdrelais, brandstofpomprelais, 
startmotorrelais en gasklepactuatorrelais:  in hoofdstuk 
1C”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het 
gasklepactuatorrelais.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-220

DTC P2111 / P2112: Regelsysteem gasklepactuator - Geblokkeerd open/gesloten (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104080
Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Contactslot staat minstens 20 sec. op OFF.
4) Zet het contactslot op ON en controleer de DTC.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
P2111:
De standaard gasklepopening is groter dan 8° vanuit de volledig gesloten 
positie bij het controleren van de gasklep met het contactslot op OFF.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
P2112:
De standaard gasklepopening is kleiner dan 8° vanuit de volledig gesloten 
positie bij het controleren van de gasklep met het contactslot op OFF.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Elektrisch gasklephuis
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Visuele controle van gasklep

1) Controleer of er geen vuil tussen gasklep en gasklephuis 
zit, zoals beschreven bij “Visuele controle van gasklep” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 3. Demonteer het 
gasklephuis en maak 
het grondig schoon.

3 Controle van de werking van de gasklep

1) Controleer de werking van de gasklep zoals beschreven 
bij “Controle van gasklepwerking” onder “Inspecteren 
van elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 4. Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

4 Controle van de gasklepactuatorwerking

1) Controleer de werking van de gasklepactuator zoals 
beschreven bij “Controle van de 
gasklepactuatorwerking” onder “Inspecteren van 
elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 5. Vervang het elektrisch 
gasklephuis.



1A-221 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P2119: Bereik/prestatie van gasklepactuatorregelhuis (voor model met semi-automatische 
transmissie)

U4RS0B1104081
Elektrisch schema

5 Controle van prestatie gaskleppositiesensor

1) Controleer de prestatie van de gaskleppositiesensor 
zoals beschreven bij “Controle van prestatie 
gaskleppositiesensor” onder “Inspecteren van elektrisch 
gasklephuis (voor model met semi-automatische 
transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee

E23 C37

34
1819

5671011
1720

47 46495051

2122

52

1625
9
24

14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9
24

14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
8

12V 5V
BLK/REDBLK/RED

BLK/YEL

1

2

BLK/YEL

BLK/YEL

BRN/WHT

E23-1  

E23-60  

C37-58  

C37-15  
C37-30  

BLK/ORN

BLK
BLK

E23-31  BLK

BLK/RED

BLU/ORN

RED/YELYEL/BLU

LT GRN/RED

LT GRN/BLK

RED

GRN

WHT

BLK

BLK/RED E23-16  

E23-45  

E23-32  

C37-45  

C37-44  

C37-43  

C37-54  

C37-40  

C37-42  

C37-41  

1-1

1-2

1-3

3

4

5

8
6

7

10

9

E23-29  GRN BLK/WHT

WHT

I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-222

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil tussen de gemeten (effectieve) 
gasklepopeningshoek en de voorgeschreven 
gasklepopeningshoek die wordt berekend op basis van de 
gaspedaalopeningshoek en de motorconditie is 
onafgebroken groter dan voorgeschreven gedurende de 
voorgeschreven tijd.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gasklepactuator
• Elektrisch gasklephuis
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van elektrisch gasklepsysteem

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “TP Sensor 1 
Volt” en “TP Sensor 2 Volt” verschijnt op het 
uitleesapparaat met het gaspedaal in de stationairstand 
en volledig ingetrapt.

Is elke aangegeven TP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.



1A-223 Algemene motorinformatie en diagnose: 

3 Controle van circuit gasklepactuator

1) Maak de stekker van het elektrisch gasklephuis los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer de “LT GRN/RED”- en “LT GRN/BLK”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met het 
elektrisch gasklephuis.

3) Maak de stekkers van de ECM los.
4) Controleer aansluitingen “C37-45” en “C37-44” op een 

goede verbinding.
5) Meet de weerstand bij de volgende 

stekkeraansluitingen.
• Tussen de “LT GRN/RED”-draadaansluiting van de 

stekker van het elektrisch gasklephuis en aansluiting 
“C37-45” van de ECM-stekker

• Tussen de “LT GRN/BLK”-draadaansluiting van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis en aansluiting 
“C37-44” van de ECM-stekker

Is elke weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in “LT 
GRN/RED”- en/of “LT 
GRN/BLK”-draad.

4 Controle van elektrisch gasklephuis

1) Controleer het elektrisch gasklephuis zoals beschreven 
bij “Controle van elektrisch gasklephuis en circuit” onder 
“Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor model met 
semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervan het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-224

DTC P2122: Lage ingangsspanning in circuit van gaspedaalpositiesensor (hoofd) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104082
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.
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I4RS0B110047-01

1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor 1-2. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 3. Massa van gaspedaalpositie (APP)-sensor 
voor afschermingsdraad

1-1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) 2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaspedaalpositiesensor 
(hoofd) is gedurende 0,2 seconde ononderbroken lager 
dan de voorgeschreven waarde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Gaspedaalpositie (APP)-sensorcircuit (hoofd)
• Gaspedaalpositie (APP)-sensor
• ECM
• Verkeerde montage gaspedaalpositie (APP)-sensor



1A-225 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Werd "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”

2 Controle van montage gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer of de gaspedaalpositie (APP)-sensor goed is 
gemonteerd (niet geklemd onder vloertapijt e.d.).

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 3. Monteer de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor correct zoals 
beschreven in 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

3 Controle gaspedaalpositiesensor (hoofd) en circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of  “APP Sensor 
1 Volt” is aangegeven op het diagnosecode-
uitleesapparaat.

Is de aangegeven spanning lager dan 0,384 V?

Ga naar stap 4. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle van ECM-spanning

1) Koppel de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-
sensor los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “BRN”-, “GRN”- en “BLU”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “BRN”-draadaansluiting van de 
stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 5.

"GRN"

"BLU"
"BRN""YEL"

"WHT"

"RED"

I4RS0B110048-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-226

5 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "E23-35" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting "E23-35" van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BRN"-draad.

Ga naar stap 6.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “E23-35” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“BRN”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-37”, “E23-52” en "E23-51" 
van de ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “GRN”-draadaansluiting van de 
stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “GRN”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “E23-37” en de 
aansluitingen “E23-52”, “E23-51” en “E23-50” van de 
ECM-stekker met het contactslot op OFF.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 9. “GRN”-draad is 
kortgesloten met “BLU”-
draad en/of “WHT”-
draad en/of “E23-50”-
circuit.

9 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “GRN”-draadaansluiting 
van de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor 
en aansluiting “E23-37” van de ECM-stekker met het 
contactslot op OFF.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 10. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRN"-draad.

10 Controle van de gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer de gaspedaalpositiesensor (hoofd) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor model met 
semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



1A-227 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P2123: Hoge ingangsspanning in circuit van gaspedaalpositiesensor (hoofd) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104083
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.
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1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor 1-2. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 3. Massa van gaspedaalpositie (APP)-sensor 
voor afschermingsdraad

1-1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) 2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaspedaalpositiesensor 
(hoofd) is gedurende 0,2 seconde ononderbroken hoger 
dan de voorgeschreven waarde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Gaspedaalpositie (APP)-sensorcircuit (hoofd)
• Gaspedaalpositie (APP)-sensor
• ECM
• Verkeerde montage gaspedaalpositie (APP)-sensor



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-228

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
 Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van montage gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer of de gaspedaalpositie (APP)-sensor goed is 
gemonteerd (niet geklemd onder vloertapijt e.d.).

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 3. Monteer de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor correct zoals 
beschreven in 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

3 Controle gaspedaalpositiesensor (hoofd) en circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “APP Sensor 
1 Volt” is aangegeven op het diagnosecode-
uitleesapparaat.

Is de aangegeven spanning 4,75 V of meer?

Ga naar stap 4. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle van ECM-spanning

1) Koppel de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-
sensor los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “BRN”-, “GRN”- en “BLU”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “BRN”-draadaansluiting van de 
stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 5.

"GRN"

"BLU"
"BRN""YEL"

"WHT"

"RED"

I4RS0B110048-01



1A-229 Algemene motorinformatie en diagnose: 

5 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer bij aansluiting "E23-35" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting "E23-35" van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“BRN”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-35”, “E23-37” en "E23-34" 
van de ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “GRN”-draadaansluiting en de 
"BRN"- en "RED"-draadaansluiting van de stekker van 
de gaspedaalpositie (APP)-sensor.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 7. “GRN”-draad is 
kortgesloten met 
"BRN"- en/of “RED”-
draad.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-37” van de 

ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 8. “GRN”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

8 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLU”-draadaansluiting 
van de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor 
en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 9.

9 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Controleer bij aansluiting "E23-52" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting “E23-52” van de ECM-stekker en de 
motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLU"-draad.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

10 Controle van de gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer de gaspedaalpositiesensor (hoofd) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor model met 
semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-230

DTC P2127: Lage ingangsspanning in circuit van gaspedaalpositiesensor (sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104084
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.
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1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor 1-2. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 3. Massa van gaspedaalpositie (APP)-sensor 
voor afschermingsdraad

1-1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) 2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaspedaalpositiesensor 
(sub) is gedurende 0,2 seconde ononderbroken lager dan 
de voorgeschreven waarde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub)
• Gaspedaalpositie (APP)-sensor
• ECM
• Verkeerde montage gaspedaalpositie (APP)-sensor



1A-231 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van montage gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer of de gaspedaalpositie (APP)-sensor goed is 
gemonteerd (niet geklemd onder vloertapijt e.d.).

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 3. Monteer de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor correct zoals 
beschreven in 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

3 Controle gaspedaalpositiesensor (sub) en circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “APP Sensor 
2 Volt” is aangegeven op het diagnosecode-
uitleesapparaat.

Is de aangegeven spanning lager dan 0,384 V?

Ga naar stap 4. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle van ECM-spanning

1) Koppel de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-
sensor los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “RED”-, “YEL”- en “WHT”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen de “RED”-draadaansluiting van de stekker van 
de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 5.

"GRN"

"BLU"
"BRN""YEL"

"WHT"

"RED"

I4RS0B110048-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-232

5 Controle van ECM-spanning

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 

aangesloten.
3) Controleer bij aansluiting "E23-34" op een goede 

verbinding met de ECM-stekker.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting "E23-34" van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"RED"-draad.

Ga naar stap 6.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “E23-34” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RED”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-36”, “E23-52” en "E23-51" 
van de ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “YEL”-draadaansluiting van de 
stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “YEL”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “E23-36” en de 
aansluitingen “E23-52”, “E23-51” en “E23-50” van de 
ECM-stekker met het contactslot op OFF.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 9. De “YEL”-draad is 
kortgesloten met de 
“BLU”-draad en/of de 
“WHT”-draad en/of het 
“E23-50”-circuit.

9 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “YEL”-draadaansluiting van 
de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en 
aansluiting “E23-36” van de ECM-stekker met het 
contactslot op OFF.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 10. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"YEL"-draad.

10 Controle van de gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer de gaspedaalpositiesensor (sub) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor model met 
semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



1A-233 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P2128: Hoge ingangsspanning in circuit van gaspedaalpositiesensor (sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104085
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.
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BRN
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RED

YEL
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E23-35

E23-37
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E23-34

E23-36

E23-51

E23-50

5 V

5 V

1

1-1
3

2

1-2

I4RS0B110047-01

1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor 1-2. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 3. Massa van gaspedaalpositie (APP)-sensor 
voor afschermingsdraad

1-1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) 2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de gaspedaalpositiesensor 
(sub) is gedurende 0,2 seconde ononderbroken hoger 
dan de voorgeschreven waarde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub)
• Gaspedaalpositie (APP)-sensor
• ECM
• Verkeerde montage gaspedaalpositie (APP)-sensor



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-234

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van montage gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer of de gaspedaalpositie (APP)-sensor goed is 
gemonteerd (niet geklemd onder vloertapijt e.d.).

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 3. Monteer de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor correct zoals 
beschreven in 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

3 Controle gaspedaalpositiesensor (sub) en circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “APP Sensor 
2 Volt” is aangegeven op het diagnosecode-
uitleesapparaat.

Is de aangegeven spanning 4,75 V of meer?

Ga naar stap 4. Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle van ECM-spanning

1) Koppel de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-
sensor los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “RED”-, “YEL”- en “WHT”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 5.

"GRN"

"BLU"
"BRN""YEL"

"WHT"

"RED"

I4RS0B110048-01



1A-235 Algemene motorinformatie en diagnose: 

5 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer bij aansluiting "E23-34" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting "E23-34" van de ECM-stekker en 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RED”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-35”, “E23-36” en "E23-34" 
van de ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de “YEL”-draadaansluiting en de 
"BRN"- en "RED"-draadaansluiting van de stekker van 
de gaspedaalpositie (APP)-sensor.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 7. “YEL”-draad is 
kortgesloten met 
"BRN"- en/of “RED”-
draad.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-36” van de 

ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 8. “YEL”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

8 Controle van massacircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “WHT”-draadaansluiting 
van de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-sensor 
en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 9.

9 Controle van massacircuit

1) Haal de ECM van zijn steun met de ECM-stekkers 
aangesloten.

2) Controleer bij aansluiting "E23-51" op een goede 
verbinding met de ECM-stekker.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting “E23-51” van de ECM-stekker en de 
motormassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"WHT"-draad.

ECM-massacircuit 
defect. Indien het circuit 
in orde is, sluit dan een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.

10 Controle van de gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer de gaspedaalpositiesensor (sub) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor model met 
semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-236

DTC P2135: Spanningscorrelatie in circuit van gaskleppositiesensor (hoofd/sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104086
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
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I4RS0B110021-02

1. Elektrisch gasklephuis 3. ECM 8. “IG ACC”-zekering
1-1. Gasklepactuator 4. Hoofdrelais 9. “IG COIL”-zekering
1-2. Gaskleppositiesensor (hoofd) 5. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 10.  Contactslot
1-3. Gaskleppositiesensor (sub) 6. “TH MOT”-zekering

2. Regelrelais gasklepactuator 7. “FI”-zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil tussen de openingshoek op basis van de 
gaskleppositiesensor (hoofd) en de openingshoek op 
basis van de gaskleppositiesensor (sub) is gedurende de 
voorgeschreven tijd groter dan voorgeschreven.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gaskleppositiesensor (hoofd) en (sub)
• Elektrisch gasklephuis
• ECM



1A-237 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle van de gaskleppositiesensor en het 
bijbehorende circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer of “TP Sensor 1 
Volt” en “TP Sensor 2 Volt” verschijnt op het 
uitleesapparaat met het gaspedaal in de stationairstand 
en volledig ingetrapt.

Is elke aangegeven TP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van ECM-spanning

1) Maak de stekker van het elektrisch gasklephuis los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer de “RED”-, “GRN”-, "WHT" en “BLK”-
draadaansluitingen op een goede verbinding met het 
elektrisch gasklephuis.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

"GRN"

"RED"
"WHT""BLK"

"LT GRN/BLK"

"LT GRN/RED"

I4RS0B110022-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-238

4 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-43” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 5. “RED”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

5 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen aansluiting C37-43 van de 
ECM-stekker en motormassa met het contactslot op ON.

Is de spanning 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

“RED”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen de “GRN”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa, en tussen de “WHT”-draadaansluiting van 
het elektrisch gasklephuis en de de motormassa met het 
contactslot op ON.

Ligt de spanning telkens tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 7.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van de ECM los.
3) Controleer aansluitingen “C37-54” en “C37-40” van de 

ECM-stekker op een goede verbinding.
4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting “C37-54” van de ECM-stekker en de 
motormassa, en tussen aansluiting “C37-40” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning in alle gevallen 0 V?

Ga naar stap 8. "GRN"- of “WHT”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

8 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de weerstand tussen de “GRN”-draadaansluiting 
van de stekker van het elektrisch gasklephuis en de 
motormassa, en tussen de “WHT”-draadaansluiting van 
het elektrisch gasklephuis en de de motormassa met het 
contactslot op OFF.

Is deze telkens oneindig?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

"GRN"- of “WHT”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

9 Controle van elektrisch gasklephuis

1) Controleer de gaskleppositiesensor zoals beschreven bij 
“Controle van de prestatie van de gaskleppositiesensor” 
onder “Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is elke uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het elektrisch 
gasklephuis.

Stap Actie Ja Nee



1A-239 Algemene motorinformatie en diagnose: 

DTC P2138: Spanningscorrelatie in circuit van gaspedaalpositiesensor (hoofd/sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

U4RS0B1104087
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Hou het gaspedaal 2 seconden in de stationairstand.
4) Hou het gaspedaal 2 seconden volledig ingetrapt.
5) Herhaal stappen 3) en 4) 3 keer.
6) Lees de DTC af.

E23 C37

34
1819

5671011
1720

47 46495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9
24

14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
8

BRN

GRN

BLU

RED

YEL

WHT

E23-35

E23-37

E23-52

E23-34

E23-36

E23-51

E23-50

5 V

5 V

1

1-1
3

2

1-2

I4RS0B110047-01

1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor 1-2. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) 3. Massa van gaspedaalpositie (APP)-sensor 
voor afschermingsdraad

1-1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) 2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil tussen de openingshoek op basis van de 
gaspedaalpositiesensor (hoofd) en de openingshoek op 
basis van de gaspedaalpositiesensor (sub) is tijdens de 
voorgeschreven tijd onafgebroken groter dan 
voorgeschreven.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Circuit gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) en (sub)
• Gaspedaalpositie (APP)-sensor
• ECM



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-240

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Controle gaspedaalpositiesensor en circuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer of “APP Sensor 1 Volt” en “APP Sensor 2 

Volt” verschijnt op het uitleesapparaat met het 
gaspedaal in de stationairstand en volledig ingetrapt.

Is elke aangegeven APP-sensorwaarde zoals beschreven in 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat: ”?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van ECM-spanning

1) Koppel de stekker van de gaspedaalpositie (APP)-
sensor los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de “BRN”-, “GRN”-, “BLU”-, "RED"-, "YEL"- 
en "WHT"-draadaansluitingen op een goede verbinding 
met de gaspedaalpositie (APP)-sensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen de “BRN”-draadaansluiting van de stekker van de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor en de carrosseriemassa 
en tussen de “RED”-draadaansluiting van de 
gaspedaalpositie (APP)-sensor en de carrosseriemassa 
met het contactslot op ON.

Ligt de spanning telkens tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 4.

4 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-35” en “E23-34” van de 
ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting “E23-35” van de ECM-stekker en de 
motormassa, en tussen aansluiting “E23-34” van de 
ECM-stekker en de motormassa.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 5. "BRN"- of “RED”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

"GRN"

"BLU"
"BRN""YEL"

"WHT"

"RED"

I4RS0B110048-01
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5 Controle van bedradingsbundel

1) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-35” van de 
ECM-stekker en de motormassa, en tussen aansluiting 
“E23-34” van de ECM-stekker en de motormassa met 
het contactslot op ON.

Is de spanning in alle gevallen 0 V?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

"BRN"- of “RED”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

6 Controle van bedradingsbundel

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-37”, “E23-52”, "E23-36" 
en "E23-51" van de ECM-stekker op een goede 
verbinding.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen de “GRN”-draadaansluiting van de stekker van 
de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa en tussen de “YEL”-draadaansluiting 
van de gaspedaalpositie (APP)-sensor en de 
carrosseriemassa.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 7. "GRN"- of “YEL”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

7 Controle van bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-37” van de 

ECM-stekker en de motormassa, en tussen aansluiting 
“E23-36” van de ECM-stekker en de motormassa.

Is de spanning in alle gevallen 0 V?

Ga naar stap 8. "GRN"- of “YEL”-draad 
kortgesloten met ander 
circuit.

8 Controle van de gaspedaalpositie (APP)-sensor

1) Controleer de gaspedaalpositiesensor zoals beschreven 
in “Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor (APP-
sensor) (voor model met semi-automatische 
transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Is de uitgangsspanning zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-242

DTC P2227 / P2228 / P2229: Defect aan circuit van barometrische druksensor
U4RS0B1104062

DTC P2227: Bereik/prestatie van circuit van barometrische druksensor
DTC P2228: Lage spanning in circuit van barometrische druksensor
DTC P2229: Hoge spanning in circuit van barometrische druksensor

Beschrijving van het systeem
De barometrische druksensor is gemonteerd in de ECM.

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

DTC P2227:

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON, wis de DTC’s, voorlopige DTC’s en freeze-framegegevens met het uitleesapparaat en 

laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur komen.
3) Lees DTC’s en voorlopige DTC’s af met uitleesapparaat.

DTC P2228 / P2229:

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON, wis de DTC met het diagnosecode-uitleesapparaat en laat de motor draaien gedurende 

1 min.
3) Lees DTC’s en voorlopige DTC’s af met uitleesapparaat.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC P2227:
Verschil tussen barometrische druk en inlaatspruitstukdruk is 
groter dan voorgeschreven bij het starten van de motor.
(detectie-logica van 2 rijcycli)

• Slechte prestatie van de absolute 
spruitstukdruksensor

• Barometrische druksensor in ECM

DTC P2228:
Het barometrische druksignaal is lager dan de voorgeschreven 
waarde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Barometrische druksensor in ECM

DTC P2229:
Het barometrische druksignaal is hoger dan de voorgeschreven 
waarde.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
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Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Voer na het voltooien van de inspectie- en reparatiewerkzaamheden de "Procedure voor bevestigen 
van de DTC" uit en controleer of het probleem is opgelost.

 

Inspecteren van de ECM en de bijbehorende circuits
U4RS0B1104063

ECM en de bijbehorende circuits kunnen worden gecontroleerd door spanning, impulssignaal en weerstand te meten 
met aangesloten speciaal gereedschap.

LET OP!
 

De ECM zelf kunt u niet controleren. Sluit nooit een voltmeter of een ohmmeter aan op een ECM met 
losgekoppelde stekkers.
 

Spanningscontrole

1) Verwijder de ECM (1) uit de beugel, zie “Uitbouwen en inbouwen van de motorregelmodule (ECM):  in hoofdstuk 
1C”.

2) Sluit speciaal gereedschap (4) stevig aan tussen de ECM en de ECM-stekkers.
3) Controleer spanning en/of impulssignaal met behulp van een voltmeter (2) en oscilloscoop (3).

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem: ”.

2 Wordt DTC P2227 vastgesteld? Ga naar stap 3. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

3 Controle van de MAP-sensor

1) Controleer MAP-sensor en circuit zoals beschreven in 
“DTC P0107: Lage ingangsspanning in circuit van 
absolute spruitstukdruksensor: ” en/of “DTC P0108: 
Hoge ingangsspanning in circuit van absolute 
spruitstukdruksensor: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

MAP-sensor of 
bijbehorend circuit 
defect.
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OPMERKING

• Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, dient eerst te 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.

• Een spanning die wordt aangeduid met een sterretje(*) is een impulssignaal en kan niet worden 
gemeten met een voltmeter. Controleer desgevallend met een oscilloscoop.

• Alvorens deze inspectie te verrichten, moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” 
lezen.

 

Aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde

1

2
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4
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Circuit Normale spanning Toestand Opmerkingen

C37-1 BLU/
YEL

Uitgang 
brandstofverstuiver 
nr. 1

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 1: ”, 

“Referentiegolfvorm 
nr. 2: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 34: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
lage impuls. De 
impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van het 
motortoerental.

C37-2 BLU/
WHT

Uitgang 
brandstofverstuiver 
nr. 2

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 1: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 3: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
lage impuls. De 
impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van het 
motortoerental.
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C37-3 GRN/
ORN

Uitgang van EGR-
klep (stappenmotor 
spoel 2)

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 1 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 4: ”)

Contactslot in de stand ST 
(starten).

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. Het 
aantal impulsen varieert 
volgens de toestand van 
het voertuig.

C37-4 GRN/
RED

Uitgang van EGR-
klep (stappenmotor 
spoel 1)

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 1 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 4: ”)

Contactslot in de stand ST 
(starten).

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. Het 
aantal impulsen varieert 
volgens de toestand van 
het voertuig.

C37-5 GRN/
WHT

Uitgang van bobine 
nr. 2 en nr. 3

0 – 0,6 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
3 – 5 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 5: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 6: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
hoge impuls. De 
impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van het 
motortoerental.

C37-6 GRN/
YEL

Uitgang van bobine 
nr. 1 en nr. 4

0 – 0,6 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
3 – 5 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 6: ”, 

“Referentiegolfvorm 
nr. 7: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 34: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
hoge impuls. De 
impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van het 
motortoerental.

C37-7 GRY/
BLU

Motortoerentalsign
aaluitgang voor 
TCM (voor model 
met semi-
automatische 
transmissie)

4 – 6 V Contactslot op ON en 
motor af. —

*0 – 1 V
↑↓

4 – 5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 30: ”)

Bij draaiende motor.

Uitgangssignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
het motortoerental. (Er 
worden 12 impulsen 
gegenereerd per 
krukasomwenteling.)

C37-8 — — — — —

C37-9 PPL

Rijsnelheidssensor
signaal (voor 
modellen met M/T 
en semi-
automatische 
transmissie)

*0 – 1 V
↑↓

4 – 5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 8: ” (M/T) of 
“Referentiegolfvorm 

nr. 31: ” (semi-
automatische 
transmissie))

Tijdens het rijden.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
de rijsnelheid.
(69 impulsen (M/T) of 21 
impulsen (semi-
automatische transmissie) 
gegenereerd per sec. bij 
30 km/h, 19 mph.)
(8232 impulsen/km (M/T))
(2561 impulsen/km (semi-
automatische 
transmissie))

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur

Circuit Normale spanning Toestand Opmerkingen
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C37-10 WHT
Zuurstofsignaal 
van verwarmde 
zuurstofsensor-1

0 – 1 V Contactslot op ON.

—

*Slaat uit tussen meer 
dan 0,5 V en minder 

dan 0,45 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 9: ” en 
“Referentiegolfvorm 

nr. 10: ”)

Bij motortoerental van 
2.000 omw/min gedurende 
1 min. of langer na 
opwarmen.

C37-11 BRN
Zuurstofsignaal 
van verwarmde 
zuurstofsensor-2

4 – 5 V Contactslot op ON.

—

*Slaat uit tussen meer 
dan 0,5 V en minder 

dan 0,45 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 11: ”)

Bij motortoerental van 
2.000 omw/min of meer en 
een rijsnelheid van meer 
dan 30 km/h, 19 mph 
gedurende 5 min.

C37-12 WHT

CAN (laag) 
communicatielijn 
(actief laag signaal) 
naar TCM (voor 
modellen met A/T 
of semi-
automatische 
transmissie)

*0,5 – 2,5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 12: ”)

Contactslot op ON en 
motor af.

CAN-
communicatielijnsignaal is 
impuls. Impulssignaal 
weergegeven met 
regelmatige frequentie die 
varieert volgens de 
toestand van de motor.

C37-13 RED

CAN (hoog) 
communicatielijn 
(actief hoog 
signaal) naar TCM 
(voor model met A/
T of semi-
automatische 
transmissie)

*2,5 – 4,5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 12: ”)

C37-14 GRY/
RED

Uitgang van 5 V-
voeding voor TP-
sensor (voor 
modellen met A/T 
en M/T), MAP-
sensor, A/C-
koelmiddeldruksen
sor (indien 
uitgerust met A/C)

4,5 – 5,5 V Contactslot op ON. —

C37-15 BLK Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-16 BLU/
RED

Uitgang 
brandstofverstuiver 
nr. 3

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 1: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 13: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
lage impuls. De 
impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van het 
motortoerental.

C37-17 BLU/
ORN

Uitgang 
brandstofverstuiver 
nr. 4

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 1: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 14: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
lage impuls. De 
impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van het 
motortoerental.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur

Circuit Normale spanning Toestand Opmerkingen
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C37-18 BRN/
YEL

Uitgang van EGR-
klep (stappenmotor 
spoel 4)

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 1 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 4: ”)

Contactslot in de stand ST 
(starten).

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. Het 
aantal impulsen varieert 
volgens de toestand van 
het voertuig.

C37-19 WHT/
RED

Uitgang van EGR-
klep (stappenmotor 
spoel 3)

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 1 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 4: ”)

Contactslot in de stand ST 
(starten).

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. Het 
aantal impulsen varieert 
volgens de toestand van 
het voertuig.

C37-20 RED/
YEL

CMP-
sensorsignaal

0 – 1 V of 4 – 5 V Contactslot op ON. —
*0 – 0,6 V

↑↓
4 – 5 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 15: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 16: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
het motortoerental.
(Er worden 6 impulsen 
gegenereerd per 
nokkenasomwenteling.)

C37-21 PNK Signaal van CKP-
sensor

0 – 1 V of 4 – 5 V Contactslot op ON. —
*4 – 5 V

↑↓
0 – 0,6 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 15: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 16: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
het motortoerental.
(Er worden 30 (36 – 6) 
impulsen gegenereerd per 
krukasomwenteling.)

C37-22 PPL/
WHT

Rijsnelheidssignaal
uitgang voor TCM 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

*0 – 1 V
↑↓

4 – 5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 31: ”)

Tijdens het rijden.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
de rijsnelheid.
(Bij 30 km/u , 19 mph 
worden 21 impulsen/sec. 
gegenereerd)
(2561 impulsen/km)

C37-23 — — — — —

C37-24 LT GRN

Signaal van 
koelvloeistoftemper
atuursensor (ECT-
sensor)

3,3 – 3,8 V Contactslot op ON, ECT 
op 0 °C, 32 °F.

—1,38 – 1,72 V Contactslot op ON, ECT 
op 50 °C, 122 °F.

0,40 – 0,53 V Contactslot op ON, ECT 
op 100 °C, 212 °F.

C37-25 BLK/
YEL

Inlaatluchttemp. 
(IAT)-sensorsignaal

3,18 – 3,67 V Contactslot op ON, IAT op 
0 °C, 32 °F.

—1,32 – 1,65 V Contactslot op ON, IAT op 
40 °C, 104 °F.

0,46 – 0,60 V Contactslot op ON, IAT op 
80 °C, 176 °F.

C37-26 GRN/
BLK

Signaal van sensor 
voor massa van 
doorgestroomde 
lucht (MAF-sensor)

0,5 – 1,5 V Contactslot op ON en 
motor af.

—1,5 – 2,0 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 17: ”)

Bij voorgeschreven 
stationair toerental nadat 
de motor is opgewarmd.

C37-27 GRY Massa voor MAF-
sensor Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-28 — — — — —

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
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C37-29 BLU/
BLK

Uitgang van 
afzuigklep van 
EVAP-koolstoffilter

10 – 14 V Contactslot op ON en 
motor af. —

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 18: ”)

Stel de afzuigklep van het 
EVAP-koolstoffilter in op 
52% met “Misc Test” van 
het diagnosecode-
uitleesapparaat.

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. De 
werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het voertuig.

C37-30 BLK Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON. —
C37-31 — — — — —
C37-32 — — — — —
C37-33 — — — — —
C37-34 — — — — —
C37-35 — — — — —
C37-36 — — — — —
C37-37 — — — — —
C37-38 — — — — —
C37-39 — — — — —

C37-40 WHT

Gaskleppositiesen
sor (sub)-signaal 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

1,57 – 1,90 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal in stationaire 
positie bij warme motor. —

3,88 – 4,45 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal volledig 
ingetrapt bij warme motor.

C37-41 —

Massa voor 
afschermingsdraad 
van TP-
sensorcircuit (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie)

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-42 BLK

Massa voor 
gaskleppositiesens
or (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-43 RED

Uitgang voor 5 V-
voeding van 
gaskleppositiesens
or (voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

4,5 – 5,5 V Contactslot op ON. —

C37-44
LT 

GRN/
BLK

Uitgang voor 
gasklepactuator 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

0 – 1 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal in stationaire 
positie bij warme motor. Uitgangssignaal is impuls.

De werktijd varieert, 
afhankelijk van de positie 
van gasklep en 
gaspedaal.

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 32: ” en 
“Referentiegolfvorm 

nr. 33: ”)

Contactslot op ON en 
gaspedaal volledig 
ingetrapt bij warme motor.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur
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C37-45
LT 

GRN/
RED

Uitgang voor 
gasklepactuator 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

0 – 1 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal volledig 
ingetrapt bij warme motor. Uitgangssignaal is impuls.

De werktijd varieert, 
afhankelijk van de positie 
van gasklep en 
gaspedaal.

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 32: ” en 
“Referentiegolfvorm 

nr. 33: ”)

Contactslot op ON en 
gaspedaal in stationaire 
positie bij warme motor.

C37-46 BLK/
RED

Verwarmingsuitgan
g van verwarmde 
zuurstofsensor-1

10 – 14 V Contactslot op ON. —
*0 – 2 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentiegolfvorm 
nr. 9: ” en 

“Referentiegolfvorm 
nr. 10: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. De 
werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van de motor.

C37-47 RED/
BLU

Verwarmingsuitgan
g van verwarmde 
zuurstofsensor-2

10 – 14 V Contactslot op ON.

—0 – 1 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 11: ”)

Motor stationair nadat 
meer dan 30 km/u (19 
mph) is gereden met het 
voertuig gedurende 5 min.

C37-48 YEL/
GRN

Signaal van 
startmotor

0 – 1 V Contactslot op ON.
—6 – 14 V Tijdens het starten van de 

motor.

C37-49 RED/
WHT

IAC-klepuitgang 
(voor modellen met 
A/T en M/T)

*0 – 2 V
↑↓

8 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 19: ”)

Contactslot op ON. Contactslot op ON.

*0 – 2 V
↑↓

8 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 20: ”)

Stationair draaiende motor 
na opwarming.

Uitgangssignaal is actieve 
lage-werktijdimpuls. Het 
aantal impulsen varieert 
volgens de toestand van 
het voertuig.

C37-50 —
Massa van ECM 
voor 
afschermingsdraad

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-51 —
Massa van ECM 
voor 
afschermingsdraad

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-52 —
Massa van ECM 
voor 
afschermingsdraad

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-53 RED/
BLK

Signaal van 
absolute 
spruitstukdruksens
or (MAP-sensor)

Ongeveer 4 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 21: ”)

Contactslot op ON bij 
barometrische druk van 
100 kPa, 760 mmHg.

—0,4 – 2,0 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 22: ”)

Met opgewarmde motor 
draaiend met 
voorgeschreven stationair 
toerental en 
barometrische druk van 
100 kPa, 760 mmHg.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-250

C37-54

GRY/
BLU

Gaskleppositie 
(TP)-sensor (voor 
modellen met A/T 
en M/T)

0,5 – 1,0 V
Contactslot op ON en 
gasklep in stationaire 
positie bij warme motor.

—

3,4 – 4,7 V

Contactslot op ON en 
gasklep in volledig 
geopende positie bij 
warme motor.

GRN

Gaskleppositiesen
sor (hoofd)-signaal 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

0,75 – 1,08 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal in stationaire 
positie bij warme motor.

3,67 – 4,24 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal volledig 
ingetrapt bij warme motor.

C37-55 ORN Massa voor 
sensors Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-56 RED Signaal van 
detonatiesensor

2 – 3 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 23: ” en 
“Referentiegolfvorm 

nr. 24: ”)

Contactslot op ON.

—Warme motor draaiend 
met 4000 omw/min.

C37-57 YEL Massa voor 
sensors Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-58 BLK/
ORN Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

C37-59 YEL/
BLK

Massa 
olieregelklep (voor 
model met M15-
motor)

Onder 1,3 V Contactslot op ON. —

C37-60 YEL/
RED

Olieregelklepuitgan
g (voor model met 
M15-motor)

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 25: ” en 
“Referentiegolfvorm 

nr. 26: ”)

Op het moment dat het 
contactslot op ON wordt 
gezet.

Uitgangssignaal is actieve 
hoge impuls. De werktijd 
varieert, afhankelijk van 
de toestand van het 
voertuig.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur
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E23-1 BLK/
RED Hoofdvoeding 10 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-2 WHT/
RED

Voeding voor intern 
ECM-geheugen 10 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-3 RED

CAN (hoog)-
communicatielijn 
(actief hoog 
signaal) voor BCM 
en 
combinatiemeter

*2,5 – 4,5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 27: ”)

Contactslot op ON en 
motor af.

CAN-
communicatielijnsignaal is 
impuls. Impulssignaal 
weergegeven met 
regelmatige frequentie die 
varieert volgens de 
toestand van de motor.



1A-251 Algemene motorinformatie en diagnose: 

E23-4 BRN
Motortoerentalsign
aaluitgang voor 
EPS-regelapparaat

0 – 0,8 V Contactslot op ON en 
motor af. —

*0 – 1 V
↑↓

8 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 28: ” en 
“Referentiegolfvorm 

nr. 29: ”)

Bij draaiende motor.

Uitgangssignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
het motortoerental.
(Er worden 2 impulsen 
gegenereerd per 
krukasomwenteling.)
(3000 omw/min = 100 Hz)

E23-5 PPL/
WHT

Seriële 
communicatielijn 
van data-link-
stekker 12 V

8 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-6 — — — — —
E23-7 — — — — —
E23-8 — — — — —
E23-9 — — — — —
E23-10 — — — — —
E23-11 — — — — —
E23-12 — — — — —

E23-13 YEL/
RED

Kloksignaal voor 
spoelantenne 
startblokkeersystee
m

10 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-14 — — — — —

E23-15 GRN/
WHT

Uitgang van 
brandstofpomprelai
s

0 – 2,5 V

Gedurende 2 sec. vanaf 
het moment dat het 
contactslot op ON is gezet 
of bij draaiende motor. —

10 – 14 V

Bij draaiende motor 2 sec. 
nadat het contactslot op 
ON is gezet of bij 
afgezette motor.

E23-16 BLK/
RED Hoofdvoeding 10 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-17 — — — — —

E23-18 WHT

CAN (laag)-
communicatielijn 
(actief laag signaal) 
voor BCM en 
combinatiemeter

*0,5 – 2,5 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 27: ”)

Contactslot op ON en 
motor af.

CAN-
communicatielijnsignaal is 
impuls. Impulssignaal 
weergegeven met 
regelmatige frequentie die 
varieert volgens de 
toestand van de motor.

E23-19 BLU/
WHT

Elektrisch 
belastingssignaal 
voor aanjagermotor

10 – 14 V
Contactslot op ON, 
aanjagerschakelaar in de 
OFF-stand. —

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
aanjagerschakelaar in 2de 
snelheidsstand of hoger.

E23-20 GRN/
WHT

Remlichtschakelaa
rsignaal

0 – 1 V Contactslot op ON, 
remlicht brandt niet. —

10 – 14 V Contactslot op ON, 
remlicht brandt.

E23-21 — — — — —
E23-22 — — — — —
E23-23 — — — — —

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-252

E23-24 YEL/
RED

Signaal van 
brandstofpeilsenso
r

0 – 6 V
Contactslot op ON.
Spanning hangt af van 
brandstofpeil.

—

E23-25 PPL
Rijsnelheidssignaal
uitgang voor EPS-
regelapparaat

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvorm 

nr. 8: ”)

Tijdens het rijden.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
de rijsnelheid.
(Bij 30 km/u , 19 mph 
worden 21 impulsen/sec. 
gegenereerd) (2561 
impulsen/km)

E23-26 RED/
BLU EPS-signaal

10 – 14 V Contactslot op ON.

—0 – 1 V

Bij stationair toerental en 
stuurwiel zo ver mogelijk 
naar rechts of naar links 
gedraaid.

E23-27 — — — — —

E23-28 YEL/
BLK

Seriële 
communicatielijn 
voor spoelantenne 
startblokkeersystee
m

10 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-29 BLK/
WHT

Signaal van 
contactslot

0 – 1 V Contactslot op OFF. —10 – 14 V Contactslot op ON.

E23-30 WHT Uitgang 
startmotorrelais

0 – 1 V Contactslot op ON.
—0 – 1 V Contactslot in de stand ST 

(starten).

E23-31 BLK Massa voor ECM 
(model met A/T) Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

E23-32 RED/
YEL

Voeding van 
gasklepactuatorcirc
uit (model met 
semi-automatische 
transmissie)

10 – 14 V Contactslot op ON. —

E23-33 — — — — —

E23-34 RED

Uitgang voor 5 V-
voeding van 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (sub) 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

4,5 – 5,5 V Contactslot op ON. —

E23-35 BRN

Uitgang voor 5 V-
voeding van 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor 
(hoofd) (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie)

4,5 – 5,5 V Contactslot op ON. —

E23-36 YEL

Signaal 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (sub) 
(voor model met 
semi-automatische 
transmissie)

1,55 – 1,65 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal in stationaire 
positie bij warme motor. —

4,18 – 5,12 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal volledig 
ingetrapt bij warme motor.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur
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1A-253 Algemene motorinformatie en diagnose: 

E23-37 GRN

Signaal 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor 
(hoofd) (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie)

0,75 – 0,85 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal in stationaire 
positie bij warme motor.

—

3,46 – 4,24 V
Contactslot op ON en 
gaspedaal volledig 
ingetrapt bij warme motor.

E23-38 — — — — —
E23-39 — — — — —
E23-40 — — — — —
E23-41 — — — — —
E23-42 — — — — —
E23-43 — — — — —
E23-44 — — — — —

E23-45 BLU/
ORN

Uitgang 
gasklepactuatorrel
ais (voor model 
met semi-
automatische 
transmissie)

0 – 1 V Contactslot op ON. —

E23-46 LT GRN
Uitgang relais van 
radiateurventilator 
nr. 1

10 – 14 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftempera
tuur: minder dan 95 °C 
(203 °F) of A/C-
koelmiddeldruk (indien 
uitgerust met A/C) minder 
dan 600 kPa (87 psi) met 
A/C-schakelaar ON en 
draaiende motor. —

0 – 2 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftempera
tuur: 97,5 °C (207,5 °F) of 
hoger, of A/C-
koelmiddeldruk (indien 
uitgerust met A/C): 1100 
kPa (159,5 psi) of hoger 
met A/C-schakelaar ON 
en draaiende motor.

E23-47 GRY

Uitgang A/C-
compressorrelais 
(indien uitgerust 
met A/C)

10 – 14 V

Draaiende motor, A/C-
schakelaar OFF en 
aanjagerschakelaar op 
OFF. —

0 – 1 V

Draaiende motor, A/C-
schakelaar ON en 
aanjagerschakelaar in 1e 
stand of meer.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
eur

Circuit Normale spanning Toestand Opmerkingen



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-254

E23-48 GRN
Uitgang relais van 
radiateurventilator 
nr. 2 en nr. 3

10 – 14 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftempera
tuur: minder dan 100 °C 
(212 °F) of A/C-
koelmiddeldruk (indien 
uitgerust met A/C) minder 
dan 1200 kPa (174 psi) 
met A/C-schakelaar ON 
en draaiende motor. —

0 – 2 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftempera
tuur: 102,5 °C (216,5 °F) 
of hoger, of A/C-
koelmiddeldruk (indien 
uitgerust met A/C): 1500 
kPa (217,5 psi) of hoger 
met A/C-schakelaar ON 
en draaiende motor.

E23-49 — — — — —

E23-50 —

Massa voor 
afschermingsdraad 
van 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (voor 
model met semi-
automatische 
transmissie)

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

E23-51 WHT

Massa 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor (sub) 
(model met semi-
automatische 
transmissie)

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

E23-52 BLU

Massa 
gaspedaalpositie 
(APP)-sensor 
(hoofd) (model met 
semi-automatische 
transmissie)

Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

E23-53 — — — — —

E23-54 ORN Massa voor 
sensors Onder 0,3 V Contactslot op ON. —

Aansluiti
ngnr.
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1A-255 Algemene motorinformatie en diagnose: 

E23-55 RED

Signaal A/C-
koelmiddeldruksen
sor (indien 
uitgerust met A/C)

1,38 – 1,52 V

Draaiende motor, A/C-
schakelaar OFF en 
aanjagerschakelaar op 
OFF, A/C-koelmiddeldruk: 
800 kPa (116 psi)

—2,15 – 2,38 V

Draaiende motor, A/C-
schakelaar ON en 
aanjagerschakelaar in 1e 
stand of meer, A/C-
koelmiddeldruk: 1400 kPa 
(203 psi)

2,67 – 2,95 V

Draaiende motor, A/C-
schakelaar ON en 
aanjagerschakelaar in 1e 
stand of meer, A/C-
koelmiddeldruk: 1800 kPa 
(261 psi)

E23-56 — — — — —

E23-57 WHT/
BLK

Sensorsignaal 
uitlaattemperatuur 
A/C-verdamper 
(indien uitgerust 
met A/C)

3,4 – 3,7 V
Contactslot op ON bij A/C-
verdamperuitlaattemperat
uur 0 °C (32 °F).

—2,5 – 2,8 V
Contactslot op ON bij A/C-
verdamperuitlaattemperat
uur 15 °C (59 °F).

1,7 – 2,0 V
Contactslot op ON bij A/C-
verdamperuitlaattemperat
uur 30 °C (86 °F).

E23-58 — — — — —
E23-59 — — — — —

E23-60 BRN/
WHT

Uitgang van 
hoofdvoedingsrelai
s

10 – 14 V Contactslot op OFF.
—0 – 2 V Contactslot op ON.

Aansluiti
ngnr.

Draadkl
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-256

Referentiegolfvorm nr. 1
Brandstofverstuiversignaal (1) met stationair draaiende 
motor

Referentiegolfvorm nr. 2
Signaal brandstofverstuiver nr. 1 (2) met stationair 
draaiende motor

Meetaansluiting CH1: “C37-2” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 20 V/DIV
TIJD: 1 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

2. Brandstofverstuiverimpulsbreedte: 2 -4 msec.
3. 10 – 14 V

I4RS0B110050-01

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-1” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 20 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110051-01



1A-257 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiegolfvorm nr. 3
Signaal brandstofverstuiver nr. 2 (2) met stationair 
draaiende motor

Referentiegolfvorm nr. 4
Signaal van EGR-klep

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-2” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 20 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110052-01

Meetaansluiting

CH1: “C37-4” tot “C37-58”
CH2: “C37-3” tot “C37-58”
CH3: “C37-19” tot “C37-58”
CH4: “C37-18” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 20 V/DIV, CH2: 20 V/DIV
CH3: 20 V/DIV, CH4: 20 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie Tijdens starten

1. Signaal van stappenmotor spoel 1 van EGR-klep
2. Signaal van stappenmotor spoel 2 van EGR-klep
3. Signaal van stappenmotor spoel 3 van EGR-klep
4. Signaal van stappenmotor spoel 4 van EGR-klep
5. ON-signaal
6. OFF-signaal

I4RS0B110053-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-258

Referentiegolfvorm nr. 5
Signaal van bobine nr. 2 en nr. 3 (2) bij stationair 
toerental

Referentiegolfvorm nr. 6
Bobinesignaal (1) met stationair draaiende motor

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-5” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV, CH2: 2 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110054-01

Meetaansluiting CH1: “C37-6” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV
TIJD: 4 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

2. 4 – 6 V
3. Bobine-impulsbreedte: 4 – 5 msec.

I4RS0B110055-02



1A-259 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiegolfvorm nr. 7
Signaal van bobine nr. 1 en nr. 4 (2) bij stationair 
toerental

Referentiegolfvorm nr. 8
VSS-signaal bij 30 km/u (19 mph) (model met M/T)

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-6” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV, CH2: 2 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110056-01

Meetaansluiting CH1: “C37-9” tot “C37-58”
CH2: “E23-25” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Rijd 30 km/u (19 mph) met het 
voertuig

1. VSS-signaal (M/T)
2. VSS-signaal voor EPS-regelapparaat
3. AAN
4. UIT
5. 4 – 5 V

I4RS0B110057-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-260

Referentiegolfvorm nr. 9
Signaal verwarmde zuurstofsensor-1 (1) bij stationair 
toerental

Referentiegolfvorm nr. 10
Verwarmingssignaal verwarmde zuurstofsensor-1 (2) bij 
stationair toerental

Referentiegolfvorm nr. 11
Verwarmingssignaal verwarmde zuurstofsensor-2 (4) bij 
stationair toerental

Referentiegolfvorm nr. 12
CAN-communicatielijnsignaal van TCM (model met A/T 
of semi-automatische transmissie) met het contactslot 
op ON

Meetaansluiting CH1: “C37-10” tot “C37-57”
CH2: “C37-46” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 500 mV/DIV, CH2: 20 V/DIV
TIJD: 1 s/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

2. Verwarmingssignaal verwarmde zuurstofsensor-1

Meetaansluiting CH1: “C37-10” tot “C37-57”
CH2: “C37-46” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 500 mV/DIV, CH2: 10 V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

1. Signaal verwarmde zuurstofsensor-1
3. OFF-signaal
4. ON-signaal
5. Eén werkcyclus

I4RS0B110058-01

I4RS0B110059-01

Meetaansluiting CH1: “C37-11” tot “C37-57”
CH2: “C37-47” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 500 mV/DIV, CH2: 10 V/DIV
TIJD: 2 s/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Rijd 60 km/u (37 mph) met het 
voertuig gedurende 10 min.

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

1. Bovenlimiet signaal verwarmde zuurstofsensor-2
2. Onderlimiet signaal verwarmde zuurstofsensor-2
3. Normaal golfvormbereik

Meetaansluiting CH1: “C37-13” tot “C37-58”
CH2: “C37-12” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV, CH2: 1 V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie
Contactslot op ON
(Signaalpatroon afhankelijk van 
toestand van de motor)

1. CAN-communicatielijnsignaal (Hoog)
2. CAN-communicatielijnsignaal (Laag)

I4RS0B110060-01

I4RS0B110061-01



1A-261 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiegolfvorm nr. 13
Signaal brandstofverstuiver nr. 3 (2) met stationair 
draaiende motor.

Referentiegolfvorm nr. 14
Signaal brandstofverstuiver nr. 4 (2) met stationair 
draaiende motor

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-16” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 20 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110062-01

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-17” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 20 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110063-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-262

Referentiegolfvorm nr. 15
Signaal van CMP-sensor bij stationair toerental

Referentiegolfvorm nr. 16
Signaal van CMP-sensor bij stationair toerental

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-21” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV, CH2: 2 V/DIV
TIJD: 20 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
2. CKP-signaal
3. 360° krukashoek
4. 4 – 5 V
5. 36 – 6 = 30 CKP-impuls

I4RS0B110064-01

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-21” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV, CH2: 2 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
2. CKP-signaal
3. 30° krukashoek
4. 10° krukashoek
5. 360° krukashoek
6. 36 – 6 = 30 CKP-impuls

I4RS0B110065-01



1A-263 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiegolfvorm nr. 17
Signaal van sensor voor massa van doorgestroomde 
lucht (1) bij hoog motortoerental

Referentiegolfvorm nr. 18
Signaal van afzuigklep van EVAP-koolstoffilter

Referentiegolfvorm nr. 19
IAC-klepsignaal met contactslot op ON

Referentiegolfvorm nr. 20
Signaal van IAC-klep

Meetaansluiting CH1: “C37-26” tot “C37-27”
CH2: “C37-54” tot “C37-55”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV, CH2: 1 V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

Meetconditie
• Na opwarmen bij normale 

bedrijfstemperatuur
• Hoog motortoerental

2. Signaal van gaskleppositiesensor
3. Hoog motortoerental
4. Stationair toerental

Meetaansluiting CH1: “C37-29” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 10 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Stel de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter in op 52% met “Misc 
Test” van het diagnosecode-
uitleesapparaat

1. ON-signaal
2. OFF-signaal
3. Eén werkcyclus
4. 10 – 14 V

I4RS0B110066-01

I4RS0B110067-01

Meetaansluiting CH1: “C37-49” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie
• Na opwarmen bij normale 

bedrijfstemperatuur
• Contactslot op ON

1. ON-signaal
2. OFF-signaal
3. Eéne werkcyclus (ong. 4 msec.)
4. 8 – 14 V

Meetaansluiting CH1: “C37-49” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

1. ON-signaal
2. OFF-signaal
3. Eéne werkcyclus (ong. 4 msec.)
4. 8 – 14 V

I4RS0B110068-01

I4RS0B110069-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-264

Referentiegolfvorm nr. 21
Signaal van absolute spruitstukdruksensor (1) met het 
contactslot op ON

Referentiegolfvorm nr. 22
Signaal van absolute spruitstukdruksensor (1) bij hoog 
motortoerental

Referentiegolfvorm nr. 23
Signaal van detonatiesensor bij motortoerental van 4000 
omw/min

Referentiegolfvorm nr. 24
Signaal van detonatiesensor bij motortoerental van 4000 
omw/min

Meetaansluiting CH1: “C37-53” tot “C37-55”
CH2: “C37-54” tot “C37-55”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV, CH2: 1 V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

Meetconditie
• Na opwarmen bij normale 

bedrijfstemperatuur
• Contactslot op ON

2. Signaal van gaskleppositiesensor

Meetaansluiting CH1: “C37-53” tot “C37-55”
CH2: “C37-54” tot “C37-55”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV, CH2: 2 V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

Meetconditie
• Na opwarmen bij normale 

bedrijfstemperatuur
• Hoog motortoerental

2. Signaal van gaskleppositiesensor
3. Hoog motortoerental
4. Stationair toerental

I4RS0B110070-01

I4RS0B110071-01

Meetaansluiting CH1: “C37-56” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Laat de motor draaien met 4000 
omw/min

Meetaansluiting CH1: “C37-56” tot “C37-58”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV
TIJD: 200 µs/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Laat de motor draaien met 4000 
omw/min

I4RS0B110072-01

I4RS0B110073-01



1A-265 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiegolfvorm nr. 25
Signaal olieregelklep bij stationair toerental (voor model 
met M15-motor)

Referentiegolfvorm nr. 26
Signaal olieregelklep bij hoog motortoerental (voor 
model met M15-motor)

Referentiegolfvorm nr. 27
CAN-communicatielijnsignaal van BCM met contactslot 
op ON

Meetaansluiting CH1: “C37-60” tot “C37-59”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie Op het moment dat het contactslot 
op ON wordt gezet

1. ON-signaal
2. OFF-signaal
3. Alleen werkcyclus

Meetaansluiting CH1: “C37-60” tot “C37-59”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 400 µs/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Rijd 20 km/u (12 mph) met het 
voertuig en trap het gaspedaal 
volledig in

1. Gaspedaal volledig ingetrapt
2. Gaspedaal gedeeltelijk ingetrapt
3. Signaal van olieregelklep
4. ON-signaal
5. OFF-signaal

I4RS0B110074-01

I4RS0B110075-01

Meetaansluiting CH1: “E23-3” tot “C37-58”
CH2: “E23-18” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV, CH2: 1 V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie
Contactslot op ON
(Signaalpatroon afhankelijk van 
toestand van de motor)

1. CAN-communicatielijnsignaal (Hoog)
2. CAN-communicatielijnsignaal (Laag)

I4RS0B110076-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-266

Referentiegolfvorm nr. 28
Ontstekingsimpulssignaal (motortoerentalsignaal) (2) bij 
stationair toerental

Referentiegolfvorm nr. 29
Ontstekingsimpulssignaal (motortoerentalsignaal) (2) bij 
stationair toerental

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “E23-4” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 720° krukashoek

I4RS0B110077-01

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “E23-4” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 360° krukashoek
4. 2 tot 4 msec.
5. 10 – 14 V

I4RS0B110078-01



1A-267 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Referentiegolfvorm nr. 30
Motoromwentelingssignaal voor TCM (model met semi-
automatische transmissie) (2) bij stationair toerental

Referentiegolfvorm nr. 31
VSS-signaal bij 30 km/u (19 mph) (model met semi-
automatische transmissie)

Referentiegolfvorm nr. 32
Uitgangssignaal gasklepactuator met contactslot op ON

Meetaansluiting CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-7” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 2 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Bij voorgeschreven stationair 
toerental

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
3. 360° krukashoek

Meetaansluiting CH1: “C37-9” tot “C37-58”
CH2: “C37-22” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 20 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Rijd 30 km/u (19 mph) met het 
voertuig

1. VSS-signaal (semi-automatische transmissie)
2. VSS-signaal voor TCM (semi-automatische transmissie)
3. UIT
4. AAN
5. 4 – 5 V

I4RS0B110079-01

I4RS0B110080-02

Meetaansluiting CH1: “C37-45” tot “C37-58”
CH2: “C37-44” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Contactslot op ON en gaspedaal 
in de stationairstand

1. Stuursignaal gasklepactuator (aansluiting "C37-45")
2. Stuursignaal gasklepactuator (aansluiting "C37-44")
3. ON-signaal
4. OFF-signaal
5. Eén werkcyclus

I4RS0B110081-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-268

Referentiegolfvorm nr. 33
Uitgangssignaal gasklepactuator met contactslot op ON

Referentiegolfvorm nr. 34
Bobinesignaal en verstuiversignaal tijdens het starten

Meetaansluiting CH1: “C37-45” tot “C37-58”
CH2: “C37-44” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Contactslot op ON en gaspedaal 
volledig ingetrapt

1. Stuursignaal gasklepactuator (aansluiting "C37-45")
2. Stuursignaal gasklepactuator (aansluiting "C37-44")
3. ON-signaal
4. OFF-signaal
5. Eén werkcyclus

I4RS0B110082-02

Meetaansluiting

CH1: “C37-20” tot “C37-58”
CH2: “C37-6” tot “C37-58”
CH3: “C37-1” tot “C37-58”
CH4: “C37-48” tot “C37-58”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
CH3: 50 V/DIV, CH4: 10 V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

Meetconditie
• Na opwarmen bij normale 

bedrijfstemperatuur
• Tijdens starten

[A]: Voor model met M15-motor
[B]: Voor model met M13-motor

1. Cilinderreferentiesignaal (CMP-referentiesignaal)
2. Signaal van bobine nr. 1 en nr. 4
3. Signaal van brandstofverstuiver nr. 1
4. Motorstartsignaal

I4RS0B110083-01



1A-269 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Controle van de weerstand

1) Verwijder de ECM uit de beugel, zie “Uitbouwen en inbouwen van de motorregelmodule (ECM):  in hoofdstuk 1C”.

LET OP!
 

Raak nooit de aansluitingen van de ECM zelf aan en sluit nooit een voltmeter of ohmmeter (2) op de 
ECM aan.
 

2) Sluit het speciale gereedschap goed aan op de ECM-stekkers.

OPMERKING

Sluit de andere stekker van het speciale gereedschap niet aan op de ECM.
 

3) Controleer de weerstand tussen elke twee aansluitingen van de losgekoppelde stekkers (1) zoals aangegeven in 
de volgende tabel.

LET OP!
 

• Steek de testpen van de ohmmeter vanaf de bedradingsbundelzijde van de stekker naar binnen.

• Bij deze controle moet het contactslot op OFF staan.

• De weerstand in de volgende tabel wordt gemeten bij een onderdeeltemperatuur van 20 °C (68 °F).
 

Aansluitingen Circuit Standaardweerstand Toestand
C37-47 tot E23-29 Verwarming van HO2S-2 4 – 15 Ω —

E23-46 naar E23-1/16 Relais nr. 1 van radiateurventilator 160 – 240 Ω —

E23-60 naar E23-29 Hoofdrelais 160 – 240 Ω Accu losgemaakt en 
contactslot op ON

E23-15 naar E23-29 Brandstofpomprelais 160 – 240 Ω —
C37-16 naar E23-1/16 Brandstofverstuiver nr. 3 10,8 – 18,2 Ω —C37-17 naar E23-1/16 Brandstofverstuiver nr. 4
C37-4 naar E23-1/16 EGR-klep (stappenmotor spoel 1) 20 – 31 Ω —

C37-29 naar E23-1/16 Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter 28 – 35 Ω —
C37-2 naar E23-1/16 Brandstofverstuiver nr. 2 10,8 – 18,2 Ω —
C37-3 naar E23-1/16 EGR-klep (stappenmotor spoel 2)

20 – 31 Ω —C37-18 naar E23-1/16 EGR-klep (stappenmotor spoel 4)
C37-19 naar E23-1/16 EGR-klep (stappenmotor spoel 3)

C37-46 tot E23-29 Verwarming van HO2S-1 2 – 11 Ω —
C37-1 naar E23-1/16 Brandstofverstuiver nr. 1 10,8 – 18,2 Ω —
E23-47 naar E23-1/16 A/C-compressorrelais (indien uitgerust met A/C) 160 – 240 Ω —
C37-60 naar C37-59 Olieregelklep (voor model met M15-motor) 6 – 15 Ω —

E23-45 naar E23-1/16 Gasklepactuatorrelais (voor model met semi-
automatische transmissie) 160 – 240 Ω —

1

2

I4RS0A110086-02



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-270

Controle van voedings- en massacircuit ECM
U4RS0B1104064

Elektrisch schema
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I4RS0B110084-02

1. Hoofdzekeringenkast 8. “IG ACC”-zekering 15-1. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

2. Contactslot 9. “FI”-zekering 15-2. Gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

3. Hoofdrelais 10. “RADIO”-zekering 16-1. TP-sensor (hoofd) (voor model met semi-automatische 
transmissie)

4. BCM (in verbindingsblok) 11. DLC 16-2. TP-sensor (sub) (voor model met semi-automatische 
transmissie)

5. “IG COIL”-zekering 12. TP-sensor (voor modellen met A/T en M/
T)

*: Voor model met semi-automatische transmissie

6. ECM 13. MAP-sensor
7. Individuele circuitzekeringenkast nr. 

1
14. A/C-koelmiddeldruksensor (indien 

uitgerust met A/C)



1A-271 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Beschrijving van het circuit
Wanneer het contactslot op ON wordt gezet, wordt het hoofdrelais ingeschakeld (het contactpunt wordt gesloten) en 
wordt de ECM van stroom voorzien.

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van circuitzekering

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer de aansluitingen “E23-2”, “E23-29”, “E23-60”, 
“E23-1”, “E23-16”, “E23-31”, “C37-58”, “C37-15” en 
“C37-30” op een goede verbinding met de ECM-stekker.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan of de 
“RADIO”- of “IG COIL”-zekering is gesprongen.

Zijn de “RADIO”- en “IG COIL”-zekering in orde?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zekering(en) en 
controleer de circuits die 
met deze zekering(en) 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

2 Controle van voedingscircuit

1) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-2” van de 
ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking in 
"WHT/RED"- of "WHT"-
draad.

3 Controle van het ontstekingssignaal

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-29” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
"BLK/WHT"- of "GRN"-
draad.

4 Controle van het circuit van het hoofdrelais

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de “FI”-zekering (1) (15 A) in 

zekeringenkast nr. 1 is gesprongen.

3) Indien de zekering in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting “E23-60” van de ECM-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 9.

1

I4RS0B110085-01



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-272

5 Controle van het circuit van het hoofdrelais

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-60” van de 

ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 7. Ga naar stap 6.

6 Controle van het massacircuit van de ECM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van de ECM los.
3) Meet de weerstand tussen aansluiting “E23-31”, “C37-

58”, “C37-15” en “C37-30” van de ECM-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK/ORN"- of "BLK"-
draad.

7 Controle van het circuit van het hoofdrelais

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Aard aansluiting “E23-60” van de ECM-stekker met een 
verbindingsdraad en meet de spanning tussen 
aansluiting “E23-1” en “E23-16” van de ECM-stekker en 
de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 11. Ga naar stap 8.

8 Controle van het circuit van het hoofdrelais

1) Verwijder het hoofdrelais (1) uit zekeringenkast nr. 1.

2) Controleer de "BLK/YEL"- en "BLK/RED"-
draadaansluitingen op een goede verbinding met de 
stekker van het hoofdrelais.

3) Indien de verbinding in orde is, meet de weerstand 
tussen de draadaansluitingen "E23-1" en "E23-16" van 
de ECM-stekker en de "BLK/RED"-draadaansluiting van 
de stekker van het hoofdrelais.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK/RED"-draad.

9 Controle van het circuit van het hoofdrelais

1) Zet het contactslot op OFF verwijder het hoofdrelais uit 
de zekeringenkast nr. 1.

2) Meet de spanning tussen de "BLK/YEL"-
draadaansluitingen van de stekker van het hoofdrelais 
en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 10. Stroomonderbreking in 
"BLK/YEL"-draad.

Stap Actie Ja Nee

1

I4RS0B110086-01



1A-273 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Controle van circuit brandstofverstuiver
U4RS0B1104065

Elektrisch schema

10 Controle van het hoofdrelais

1) Controleer het hoofdrelais zoals beschreven in 
“Inspecteren van hoofdrelais, brandstofpomprelais, 
startmotorrelais en gasklepactuatorrelais:  in hoofdstuk 
1C”.

Is het hoofdrelais in orde?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BRN/WHT"-draad.

Vervang het hoofdrelais.

11 Controle van sensor voedingscircuit

1) Sluit de stekkers aan op de ECM met het contactslot op 
OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
aansluiting "C37-14", “E23-35”, “E23-34” en “C37-43” 
van de ECM-stekker en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning telkens tussen 4 – 6 V?

Voedings- en 
massacircuit van de 
ECM zijn in orde.

Ga naar stap 12.

12 Controle van sensor voedingscircuit

1) Koppel de stekkers los van de ECM, TP-sensor, MAP-
sensor en A/C-koelmiddeldruksensor (indien uitgerust 
met A/C) en de gaspedaal (APP)-sensor met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen aansluiting “C37-14”, “E23-
35”, “E23-34” en “C37-43” van de ECM-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is deze telkens oneindig?

Controleer de TP-
sensor, MAP-sensor, A/
C-
koelmiddeldruksensor 
(indien uitgerust met A/
C) en/of 
gaspedaalpositie (APP)-
sensor op interne 
kortsluiting.

“GRY/RED”-, "BRN"-, 
en/of "RED"-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

Stap Actie Ja Nee
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Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-274

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

1. Hoofdzekeringenkast 4. Verstuiver nr. 1 7. Verstuiver nr. 4 10. “FI”-zekering
2. Hoofdrelais 5. Verstuiver nr. 2 8. “IG COIL”-zekering 11. “IG ACC”-zekering
3. ECM 6. Verstuiver nr. 3 9. Contactslot *: Voor model met semi-automatische 

transmissie

Stap Actie Ja Nee
1 Controleer het werkingsgeluid van de 

brandstofverstuiver

1) Controleer met een stethoscoop het werkgeluid van 
iedere verstuiver bij het starten van de motor.

Is het werkgeluid van alle 4 verstuivers hoorbaar?

Het 
brandstofverstuivercircu
it is in orde.

Ga naar stap 2.

2 Controle van weerstand brandstofverstuiver

1) Maak de stekkers van de brandstofverstuivers los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer alle aansluitingen op een goede verbinding 
met de verstuiver.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan 4 de 
brandstofverstuivers op weerstand zoals beschreven in 
“Inspecteren van brandstofverstuivers:  in hoofdstuk 
1G”.

Zijn alle verstuivers in orde?

Ga naar stap 3. Brandstofverstuiver 
defect.

3 Controle van isolatieweerstand brandstofverstuiver

1) Controleer of er isolatie is tussen alle 
verstuiveraansluitingen en motormassa.

Is er isolatie?

Ga naar stap 4. Brandstofverstuiver 
defect.

4 Controle van voeding brandstofverstuiver

1) Meet de spanning tussen de "BLK/RED"-
draadaansluiting van de stekker van de 
brandstofverstuiver en de motormassa met het 
contactslot op ON.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. “BLK/RED”-draad is 
onderbroken of 
kortgesloten met 
massacircuit.
Indien in orde, ga naar 
“Controle van voedings- 
en massacircuit ECM: ”.

5 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van de ECM los.
3) Meet de weerstand tussen de “BLU/YEL”-, “BLU/WHT”-, 

“BLU/RED”- en “BLU/ORN”-draadaansluiting van de 
brandstofverstuiver en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 6. “BLU/YEL”-, “BLU/
WHT”-, “BLU/RED”- en/
of “BLU/ORN”-draad 
kortgesloten met 
massa.

6 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de “BLU/YEL”-, “BLU/WHT”-, “BLU/RED”- en “BLU/
ORN”-draadaansluiting van de brandstofverstuiver en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 7. “BLU/YEL”-, “BLU/
WHT”-, “BLU/RED”- en/
of “BLU/ORN”-draad 
kortgesloten met 
voedingscircuit.



1A-275 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Controle van brandstofpomp en circuit
U4RS0B1104066

Elektrisch schema

7 Controle van aandrijfsignaal brandstofverstuiver

1) Sluit de stekkers aan op iedere brandstofverstuiver en 
op de ECM met het contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen aansluiting “C37-1”, “C37-2”, 

“C37-16” en “C37-17” van de ECM-stekker en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Controleer de 
brandstofverstuiver 
zoals beschreven in 
“Inspecteren 
brandstofverstuiver:  in 
hoofdstuk 1G”.
Indien in orde, sluit dan 
een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

“BLU/YEL”-, “BLU/
WHT”-, “BLU/RED”- en/
of “BLU/ORN”-draad 
onderbroken.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0B110088-02

1. Hoofdzekeringenkast 4. Brandstofpomprelais 7. Contactslot *: Voor model met semi-automatische 
transmissie

2. Hoofdrelais 5. Brandstofpomp 8. “FI”-zekering
3. ECM 6. “IG COIL”-zekering 9. “IG ACC”-zekering



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-276

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van werking brandstofpompregelsysteem

Is het geluid van de brandstofpomp hoorbaar gedurende 2 
sec. nadat het contactslot op ON is gezet?

Het 
brandstofpompcircuit is 
in orde.

Ga naar stap 2.

2 Controle van voeding brandstofpomprelais

1) Zet het contactslot op OFF verwijder het 
brandstofpomprelais uit de zekeringenkast nr. 1.

2) Controleer alle aansluitingen op een goede verbinding 
met het brandstofpomprelais.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de "BLK/WHT"-
draadaansluiting van het brandstofpomprelais en de 
motormassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. “BLK/WHT”-draad is 
onderbroken of 
kortgesloten met 
massacircuit.

3 Controle van voeding brandstofpomprelais

1) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "BLK/RED"-draadaansluiting van het 
brandstofpomprelais en de motormassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
“BLK/RED”-draad.

4 Controle van brandstofpomprelais

1) Controleer het brandstofpomprelais zoals beschreven in 
“Inspecteren van hoofdrelais, brandstofpomprelais, 
startmotorrelais en gasklepactuatorrelais:  in hoofdstuk 
1C”.

Is het relais in orde?

Ga naar stap 5. Relais defect.

I2RH01110132-01



1A-277 Algemene motorinformatie en diagnose: 

5 Controle van aandrijfsignaal brandstofpomprelais

1) Sluit het brandstofpomprelais aan op zekeringenkast nr. 
1.

2) Sluit een voltmeter aan tussen aansluiting “E23-15” van 
de ECM-stekker en de carrosseriemassa.

3) Meet de spanning 2 seconden nadat het contactslot op 
ON is gezet.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "GRN/WHT"-draad.

6 Controle van aandrijfsignaal brandstofpomprelais

1) Meet de spanning 2 seconden nadat het contactslot op 
ON is gezet.

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 7. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

7 Controle van draadcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de brandstoftank los zoals beschreven in 

“Inbouwen en uitbouwen van de brandstoftank:  in 
hoofdstuk 1G”.

3) Maak de stekker van de brandstofpomp los.
4) Meet de weerstand tussen de “PNK”-draadaansluiting 

van de stekker van de brandstofpomp en de 
carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 8. “PNK”-draad 
kortgesloten met 
massacircuit.

8 Controle van het brandstofpompcircuit

1) Sluit een verbindingsdraad aan tussen aansluiting “E23-
15” van de ECM-stekker en de carrosseriemassa.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "PNK"-draadaansluiting van de stekker van de 
brandstofpomp en carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking in 
"PNK"-draad.

9 Controle van het brandstofpompcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de “BLK”-draadaansluiting 

van de stekker van de brandstofpomp en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Brandstofpomp defect. Stroomonderbreking in 
"BLK"-draad.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-278

Controle van de brandstofdruk
U4RS0B1104067

Systeemdiagram

Speciaal gereedschap
(A):  09912–58442
(B):  09912–58432
(C):  09912–58490

Storingzoeken

OPMERKING

Controleer voordat u het volgende schema gebruikt of de accuspanning hoger is dan 11 V. Bij een lage 
accuspanning zal de druk immers lager zijn dan de voorgeschreven waarde, zelfs als de 
brandstofpomp en de brandstofleiding in orde zijn.
 

I3RM0A110081-01

1. Verstuiver
2. Verdeelleiding
3. Brandstoffilter en 

brandstofpomp

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van de brandstofdruk

1) Controleer de brandstofdruk zoals beschreven in 
“Inspecteren brandstofdruk:  in hoofdstuk 1G”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 5.

2 Controle van de brandstofdruk

1) Start de motor en laat hem op de normale 
bedrijfstemperatuur komen.

2) Handhaaf een motortoerental van 4.000 omw/min.

Is de brandstofdruk ongeveer even hoog als in stap 1?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 8.



1A-279 Algemene motorinformatie en diagnose: 

3 Controle van de brandstofleiding

1) Controleer de brandstofleiding, de brandstofslang en de 
koppeling op brandstoflekkage.

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 4. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

4 Controle van de brandstofleiding

1) Controleer de brandstofleiding, de brandstofslang en de 
koppeling op beschadiging en vervorming.

Zijn deze onderdelen in orde?

Brandstofdrukregelaar 
defect.

Repareer of vervang 
beschadigde 
onderdelen.

5 Was de brandstofdruk hoger dan voorgeschreven in stap 1? Ga naar stap 6. Ga naar stap 7.
6 Controle van de brandstofleiding

1) Controleer de brandstofleiding, de brandstofslang en de 
koppeling op beschadiging en vervorming.

Zijn deze onderdelen in orde?

Brandstofdrukregelaar 
defect.

Repareer of vervang 
beschadigde 
onderdelen.

7 Controle van het werkgeluid van de brandstofpomp

1) Verwijder de tankvuldop en zet het contactslot op ON.

Is het werkingsgeluid hoorbaar?

Ga naar stap 8. Brandstofpomp defect.

8 Controle van de brandstofleiding

1) Controleer de brandstofleiding, de brandstofslang en de 
koppeling op beschadiging en vervorming.

Zijn deze onderdelen in orde?

Brandstoffilter verstopt, 
brandstofpomp defect, 
brandstofdrukregelaar 
defect of 
brandstoflekkage bij de 
slangkoppeling in de 
brandstoftank.

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

Stap Actie Ja Nee



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-280

Controle van stationair-luchtregelsysteem (voor modellen met A/T en M/T)
U4RS0B1104068

Elektrisch schema
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1. IAC-klep 4. “IG COIL”-zekering 7. “FI”-zekering
2. ECM 5. Contactslot 8. “IG ACC”-zekering
3. Hoofdrelais 6. Hoofdzekeringenkast  



1A-281 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 1) Controleer het stationair toerental en de IAC-werktijd 

zoals beschreven in “Werkingscontrole stationair-
toerental / stationair-luchtregelsysteem (IAC) (voor 
modellen met A/T en M/T): ”.

Valt het stationair toerental binnen het voorgeschreven 
bereik?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 4.

2 Valt de werktijd van de IAC-klep binnen het voorgeschreven 
bereik in stap 1?

Ga naar stap 3. Controleer op: 
vacuümlek, 
regelsysteem EVAP-
koolstoffilter, 
verstopping IAC-
luchtkanaal, 
hulpmotorbelasting, 
“Controle van het 
elektrische-
belastingssignaalcircuit: 
”, gesloten 
gaskleppositie (TP-
sensor), PCV-klep vast.

3 Blijft het stationair toerental zoals voorgeschreven wanneer 
de koplampen ON worden geschakeld?

Systeem is in orde. Ga naar stap 7.

4 Was het stationair toerental hoger dan voorgeschreven in 
stap 1?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 7.

5 Controle van A/C-systeemcircuit (indien uitgerust met 
A/C)

1) Controleet het A/C-systeemcircuit zoals beschreven in 
stap 1 van “Controle van A/C-systeemcircuits: ”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 6. Repareer of vervang het 
A/C-systeemcircuit of 
het A/C-systeem.

6 Controle ECT-sensor

1) Controleer de prestatie van de ECT-sensor zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Is alles in orde?

Ga naar stap 7. Vervang de ECT-sensor 
en controleer opnieuw.



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-282

7 Controle van stationair-luchtregelsysteem

1) Verwijder de IAC-klep van het gasklephuis zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van de 
stationair-luchtregelklep (IAC-klep) (voor modellen met 
A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

2) Controleer de werking van de IAC-klep zoals 
beschreven in “Inspecteren stationair-luchtregelklep 
(IAC-klep) (voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
ECM defect. Controleer 
op sporadische storing 
zoals beschreven onder 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 8.

8 Controle van werking stationair-luchtregelklepcircuit

1) Controleet het circuit van de stationair-luchtregelklep 
zoals beschreven in stap 4 tot 10 van “DTC P0505: 
Stationair-luchtregelsysteem (voor modellen met A/T en 
M/T): ”.

Is het circuit in orde?

Vervang de IAC-klep en 
controleer opnieuw.

Circuit IAC-klep 
repareren of vervangen.

Stap Actie Ja Nee

I3RB0A110051-01



1A-283 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Controle van A/C-systeemcircuits
U4RS0B1104069

Elektrisch schema
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1. Aanjagermotor 8. Relais nr. 1 van 
radiateurventilatormotor

15. BCM 22. “IG ACC”-zekering

2. Aanjagerschakelaar 9. Relais nr. 2 van 
radiateurventilatormotor

16. Verdamperuitlaatluchttemperatuur
sensor

23. “RDTR FAN”-zekering

3. A/C-schakelaar 10. Relais nr. 3 van 
radiateurventilatormotor

17. “BACK”-zekering 24. Aftakblok

4. A/C-koelmiddeldruksensor 11. Motor van de radiateurventilator 18. Individuele circuitzekeringenkast 
nr. 1

25. “IG2 SIG”-zekering

5. Aanjagermotorrelais 12. Hoofdrelais 19. “HTR FAN”-zekering
6. Compressorrelais 13. ECM 20. “FI”-zekering
7. A/C-compressor 14. Contactslot 21. “A/C COMP”-zekering



Algemene motorinformatie en diagnose: 1A-284

Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

• Wanneer de uitlaatluchttemperatuur van de A/C-verdamper lager is dan 2,5 °C (36,5 °F), blijft de A/C 
OFF (spanning bij aansluiting "E23-47" wordt 10 – 14 V). Dit is niet abnormaal.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Controle ontvangstgegevens van BCM

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer DTC op ontvangstgegevens van BCM.

Is DTC P1678 aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 2.

2 Controle van signaalcircuit A/C-schakelaar

1) Start de motor en kies de stand "DATA LIST" op het 
uitleesapparaat.

2) Controleer het signaal van de A/C-schakelaar in de 
volgende omstandigheden.

A/C-schakelaarsignaal 
Motor draait, A/C-schakelaar op OFF: UIT
Motor draait, A/C-schakelaar ON en 
aanjagerschakelaar in 1e stand of meer: AAN

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 3. Controleer het circuit 
van de A/C-schakelaar.

3 Controle van DTC ECT-sensorcircuit

1) Controleer de ECM op DTC van ECT-sensorcircuit.

Is er een DTC P0116, DTC P0117 of DTC P0118?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 4.

4 Controle van regelsysteem radiateurventilator

Begint de ratiateurventilator te draaien wanneer de A/C en 
aanjagerschakelaar op ON worden gezet met draaiende 
motor?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 5.

5 Controle van regelcircuit radiateurventilator

1) Lees de DTC’s af met het diagnosecode-
uitleesapparaat.

Wordt DTC P0480 aangegeven?

Ga naar “DTC P0480: 
Regelcircuit van 
ventilator 1 
(radiateurventilator): ”.

Ga naar stap 6.
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6 Controle van sensor uitlaattemperatuur A/C-verdamper

1) Maak de stekkers van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer aansluitingen “E23-57” en “E23-54” van de 
ECM-stekker op een goede verbinding.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluitingen “E23-57” en “E23-54” van de ECM-
stekker.

Weerstand verdampertemperatuursensor
Bij 0 °C: 6,3 – 6,9 kΩ
Bij 25 °C: 1,8 – 2,2 kΩ

Is de weerstand binnen het voorgeschreven bereik?

Ga naar stap 7. Uitlaatluchttemperatuur
sensor A/C-verdamper 
of bijbehorend circuit 
defect.

7 Controle van DTC A/C-koelmiddeldruksensorcircuit

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer de ECM op een DTC van het A/C-

koelmiddeldruksensorcircuit.

Is er een DTC P0532 of DTC P0533?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 8.

8 Controle van spanning A/C-koelmiddeldruksensor

1) Controleer de spanning van de A/C-
koelmiddeldruksensor zoals beschreven in “Inspecteren 
van de ECM en de bijbehorende circuits: ”.

Is de spanning zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 9. Controleer de 
hoeveelheid koelmiddel. 
Als die in orde is, 
vervang dan de A/C-
koelmiddeldruksensor.

9 Controle van radiateurkoelventilator

1) Controleer de radiateurventilator zoals beschreven in 
“Inspecteren van radiateurventilatormotor:  in hoofdstuk 
1F”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Storing in aandrijfcircuit 
van radiateurventilator. 
Ga naar Stap 6 indien 
het circuit in orde is.

Vervang de motor van 
de radiateurventilator.

10 Controle van het A/C-compressorregelsysteem

Wordt de A/C-compressor gestart wanneer de A/C- en de 
aanjagerschakelaar worden ingeschakeld (ON) terwijl de 
motor draait?

Het A/C-systeem is in 
orde.

Ga naar stap 11.

Stap Actie Ja Nee
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Controle van het elektrische-belastingssignaalcircuit
U4RS0B1104070

Elektrisch schema

11 Controle van het A/C-compressorrelais

1) Meet de spanning tussen de "E23-47"-draadaansluiting 
van de ECM-stekker en carrosseriemassa in de 
volgende omstandigheden.

Spanning tussen aansluiting “E23-47” van de ECM-
stekker en de massa
Terwijl de motor draait, A/C-schakelaar op OFF: 10 – 
14 V
Terwijl de motor draait, A/C- en aanjagerschakelaar 
op ON: 0 – 1 V

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 12. Ga naar stap 13.

12 Controle van A/C-compressorrelais

1) Controleer het A/C-compressorrelais zoals beschreven 
in “Inspectie compressorrelais:  in hoofdstuk 7B”.

Is alles in orde?

Storing in aandrijfcircuit 
van A/C-compressor.

Vervang het A/C-
compressorrelais.

13 Controle van het A/C-compressorrelais

1) Verwijder het A/C-compressorrelais met het contactslot 
op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de "BLK/RED"-draadaansluiting van de stekker van het 
A/C-compressorrelais en carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 14. Stroomonderbreking in 
BLK/RED-draad.

14 Controle van A/C-compressorrelais

1) Controleer het A/C-compressorrelais zoals beschreven 
in “Inspectie compressorrelais:  in hoofdstuk 7B”.

Is alles in orde?

Stroomonderbreking in 
"GRY"-draad. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang het A/C-
compressorrelais.

Stap Actie Ja Nee
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Storingzoeken

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Gebruikt u een SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat? Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.
2 Controle van het elektrische-belastingssignaalcircuit

1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan op 
de DLC terwijl het contactslot op OFF staat.

2) Start de motor en kies de stand "DATA LIST" op het 
uitleesapparaat.

3) Controleer het elektrische-belastingssignaal in elk van 
de volgende omstandigheden.

Signaal elektrische belasting
Contactslot op ON, aanjagerschakelaar op OFF of in 
1e stand: UIT
Contactslot op ON, aanjagerschakelaar in 3e stand 
of hoger: AAN

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Het circuit van het 
elektrische-
belastingssignaal is in 
orde.

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "BLU/
WHT"-draad of 
aanjagercircuit defect.

3 Controle van het elektrische-belastingssignaalcircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Controleer de spanning bij aansluiting “E23-19” van de 

aangesloten ECM-stekker in de volgende 
omstandigheden.

Spanning bij “E23-19”
Contactslot op ON, aanjagerschakelaar op OFF of in 
1e stand: 10 – 14 V
Contactslot op ON, aanjagerschakelaar in 3e stand 
of hoger: 0 V

Is elke spanning zoals voorgeschreven?

Het circuit van het 
elektrische-
belastingssignaal is in 
orde.

 Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "BLU/
WHT"-draad of 
elektrische-
belastingscircuit defect.
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Controle van lagesnelheidsregelsysteem radiateurventilator
U4RS0B1104071

Elektrisch schema
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1. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 5. Radiateurventilatorrelais nr. 3 9. “FI”-zekering
2. Hoofdrelais 6. Motor van de radiateurventilator 10. “RDTR FAN”-zekering
3. Radiateurventilatorrelais nr. 1 7. ECT-sensor *: Voor model met semi-automatische 

transmissie
4. Radiateurventilatorrelais nr. 2 8. ECM
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Storingzoeken

WAARSCHUWING!

 

Houd uw handen, gereedschap en kleren uit de buurt van de koelventilator om lichamelijk letsel te 
voorkomen. Deze ventilator wordt elektrisch bediend en kan automatisch ingeschakeld worden, 
ongeacht of de motor wel of niet draait. Wanneer het contactslot op ON staat, kan de ventilator 
automatisch ingeschakeld worden als reactie op het signaal van de ECT-sensor.

 

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Worden er DTC(’s) voor het ETC-sensorcircuit (DTC P0116/

P0117/P0118) en/of het radiateurventilatorcircuit (DTC 
P0480) aangegeven?

Ga naar de betreffende 
storingzoektabel.

Ga naar stap 2.

2 Controle van lagesnelheidsregelcircuit 
radiateurventilator

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Start de motor en kies de stand "DATA LIST" op het 
uitleesapparaat.

3) Warm de motor op tot de koelvloeistoftempertuur 
minstens 97,5 °C, 207,5 °F bedraagt en de A/C OFF 
schakelt (indien uitgerust met A/C). (Indien de 
motorkoelvloeistoftemperatuur niet stijgt, controleer dan 
het motorkoelsysteem of de ECT-sensor.)

Treedt de radiateurventilator in werking met lage snelheid 
wanneer de motorkoelvloeistof de bovengenoemde 
temperatuur bereikt?

Het 
lagesnelheidsregelsyste
em van de 
radiateurventilator is in 
orde.

Verricht stap 2 tot 8 van 
het DTC P0480 
schema. Indien in orde, 
ga dan naar stap 3.

3 Controle radiateurventilatorregelrelais

1) Koppel radiateurventilatorregelrelais nr. 2 en nr. 3 in de 
circuitzekeringenkast nr.1 los met het contactslot op 
OFF.

2) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 97,5 °C, 207,5 °F.

3) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en de 
“BLU/RED”-draadaansluiting van de losgekoppelde 
radiateurventilatormotor.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLU/RED"-draad.

4 Controle van draadcircuit radiateurventilator

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de “BLK”-draadaansluiting 

van de losgekoppelde radiateurventilatormotor en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK"-draad.

5 Controle van radiateurkoelventilator

1) Controleer de radiateurventilator zoals beschreven in 
“Inspecteren van radiateurventilatormotor:  in hoofdstuk 
1F”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Radiateurventilator 
defect.
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Controle van hogesnelheidsregelsysteem radiateurventilator
U4RS0B1104072

Elektrisch schema

Storingzoeken

WAARSCHUWING!

 

Houd uw handen, gereedschap en kleren uit de buurt van de koelventilator om lichamelijk letsel te 
voorkomen. Deze ventilator wordt elektrisch bediend en kan automatisch ingeschakeld worden, 
ongeacht of de motor wel of niet draait. Wanneer het contactslot op ON staat, kan de ventilator 
automatisch ingeschakeld worden als reactie op het signaal van de ECT-sensor.

 

OPMERKING

• Voor het storingzoeken moet u “Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-circuit: ” lezen.

• Sluit het speciale gereedschap aan op de ECM en/of ECM-stekkers om circuitspanning, weerstand 
en/of pulssignaal te meten op een ECM-stekker zoals beschreven in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits: ”.
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1. Individuele circuitzekeringenkast nr. 1 5. Radiateurventilatorrelais nr. 3 9. “FI”-zekering
2. Hoofdrelais 6. Motor van de radiateurventilator 10. “RDTR FAN”-zekering
3. Radiateurventilatorrelais nr. 1 7. ECT-sensor *: Voor model met semi-automatische 

transmissie
4. Radiateurventilatorrelais nr. 2 8. ECM
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Stap Actie Ja Nee
1 Worden er DTC(’s) voor het ETC-sensorcircuit (DTC P0116/

P0117/P0118) en/of het radiateurventilatorcircuit (DTC 
P0480) aangegeven?

Ga naar de betreffende 
storingzoektabel.

Ga naar stap 2.

2 Controle van lagesnelheidsregelcircuit 
radiateurventilator

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Start de motor en kies de stand "DATA LIST" op het 
uitleesapparaat.

3) Warm de motor op tot de koelvloeistoftempertuur 
minstens 97,5 °C, 207,5 °F bedraagt en de A/C OFF 
schakelt (indien uitgerust met A/C). (Indien de 
motorkoelvloeistoftemperatuur niet stijgt, controleer dan 
het motorkoelsysteem of de ECT-sensor.)

Treedt de radiateurventilator in werking met lage snelheid 
wanneer de motorkoelvloeistof de bovengenoemde 
temperatuur bereikt?

Ga naar stap 3. Verricht stap 2 tot 5 van 
“Controle van 
lagesnelheidsregelsyste
em radiateurventilator: 
”.

3 Controle van hogesnelheidsregelcircuit 
radiateurventilator

1) Start de motor en kies de stand "DATA LIST" op het 
uitleesapparaat.

2) Warm de motor op tot de koelvloeistoftempertuur 
minstens 102,5 °C, 216,5 °F bedraagt en de A/C OFF 
schakelt (indien uitgerust met A/C). (Indien de 
motorkoelvloeistoftemperatuur niet stijgt, controleer dan 
het motorkoelsysteem of de ECT-sensor.)

Treedt de radiateurventilator in werking met hoge snelheid 
wanneer de motorkoelvloeistof de bovengenoemde 
temperatuur bereikt?

Het regelsysteem van 
de radiateurventilator is 
in orde.

Verricht stap 9 tot 14 
van het DTC P0480 
schema.
Indien in orde, ga naar 
stap 4.

4 Controle van radiateurventilatorrelais nr. 2 en nr. 3

1) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 102,5 °C, 216,5 °F.

2) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en 
aansluiting “C23-48” van de ECM-stekker.

Is de spanning lager dan 1,5 V?

Ga naar stap 5. Defecte ECM.

5 Controle van draadcircuit radiateurventilator nr. 2

1) Verwijder het regelrelais van radiateurventilator nr. 2 met 
het contactslot op OFF.

2) Meet de spanning tussen de “GRY”-draadaansluiting 
van het losgekoppelde regelrelais van radiateurventilator 
nr. 2 en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"GRY"-draad.

6 Controle van draadcircuit radiateurventilator nr. 2

1) Maak de stekker van de radiateurventilatormotor los met 
het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLU/BLK”-
draadaansluiting van het losgekoppelde regelrelais van 
radiateurventilator nr. 2 en de carrosseriemassa.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 7. “BLU/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
massacircuit.
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7 Controle van draadcircuit radiateurventilator nr. 2

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de “BLU/BLK”-

draadaansluiting van het losgekoppelde regelrelais van 
radiateurventilator nr. 2 en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 8. “BLU/BLK”-draad is 
kortgesloten met 
voedingscircuit.

8 Controle van radiateurventilatorregeling nr. 2

1) Sluit het regelrelais van radiateurventilator nr. 2 in de 
circuitzekeringenkast nr. 1 aan met het contactslot op 
OFF.

2) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 102,5 °C, 216,5 °F.

3) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en de 
“BLU/BLK”-draadaansluiting van de losgekoppelde 
radiateurventilatormotor.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 9.

9 Controle van radiateurventilatorregelrelais nr. 2

1) Verwijder het regelrelais van radiateurventilator nr. 2 met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer het radiateurventilatorregelrelais nr. 2 zoals 
beschreven in “Inspecteren van het relais van de 
radiateurventilator:  in hoofdstuk 1F”.

Is alles in orde?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLU/BLK"-draad.

Regelrelais van 
radiateurventilator nr. 2 
defect.

10 Controle van draadcircuit radiateurventilator nr. 3

1) Verwijder het regelrelais van radiateurventilator nr. 3 met 
het contactslot op OFF.

2) Meet de spanning tussen de carrosseriemassa en de 
"BLK"-draadaansluiting van de losgekoppelde stekker 
van radiateurventilatorregelrelais nr. 3 in zekeringenkast 
nr. 1.

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 11. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK"-draad.

11 Controle van radiateurventilatorregeling nr. 3

1) Sluit het regelrelais van radiateurventilator nr. 3 in de 
circuitzekeringenkast nr. 1 aan met het contactslot op 
OFF.

2) Laat de motor draaien tot de koelvloeistoftemperatuur 
hoger is dan 102,5 °C, 216,5 °F.

3) Meet de weerstand tussen de carrosseriemassa en de 
“BLU/WHT”-draadaansluiting van de losgekoppelde 
radiateurventilatormotor.

Is de weerstand lager dan 2 Ω?

Ga naar stap 13. Ga naar stap 12.

12 Controle van radiateurventilatorregelrelais nr. 3

1) Verwijder het regelrelais van radiateurventilator nr. 3 met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer het radiateurventilatorregelrelais nr. 3 zoals 
beschreven in “Inspecteren van het relais van de 
radiateurventilator:  in hoofdstuk 1F”.

Is alles in orde?

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLU/WHT"-draad.

Regelrelais van 
radiateurventilator nr. 3 
defect.

Stap Actie Ja Nee
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13 Controle van radiateurkoelventilator

1) Controleer de radiateurventilator zoals beschreven in 
“Inspecteren van radiateurventilatormotor:  in hoofdstuk 
1F”.

Is alles in orde?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Radiateurventilator 
defect.

Stap Actie Ja Nee
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Reparatie-instructies

Werkingscontrole stationair-toerental / 
stationair-luchtregelsysteem (IAC) (voor 
modellen met A/T en M/T)

U4RS0B1106001
Controleer de volgende punten alvorens het stationair 
toerental/IAC-werktijd te controleren.
• De aansluitdraden en slangen van het elektronisch 

brandstofinspuitsysteem en van het motor- en 
emissieregelsysteem zijn stevig aangesloten.

• De gaskabel heeft enigszins speling, d.w.z. de kabel 
is niet te strak gespannen.

• Controleer de klepspeling aan de hand van het 
onderhoudschema.

• Het ontstekingstijdstip is binnen het voorgeschreven 
bereik.

• Alle accessoires (ruitenwissers, verwarming, lichten, 
A/C, etc.) zijn uitgeschakeld.

• Het luchtfilter is correct geïnstalleerd en is in goede 
staat.

• Er is geen abnormale luchtaanzuiging in het 
luchtinlaatsysteem.

Nadat alle punten in orde zijn bevonden, kunnen het 
stationair toerental en de IAC-werktijd als volgt worden 
gecontroleerd.

OPMERKING

Zet, alvorens de motor te starten, de 
versnellingspook in neutraal (keuzehendel 
op P voor A/T-model), trek de parkeerrem aan 
en blokkeer de aandrijfwielen.
 

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan op de 
DLC (1) met het contactslot op OFF.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

2) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 
komen.

3) Controleer het stationair toerental en IAC-werktijd 
aan de hand van de modus Data List op het 
diagnosecode-uitleesapparaat om IAC-werktijd te 
controleren.

4) Indien werktijd en/of stationair toerental niet zijn 
zoals voorgeschreven, inspecteer dan het stationair-
luchtregelsysteem zoals beschreven in “Controle 
van stationair-luchtregelsysteem (voor modellen met 
A/T en M/T): ”.

Stationair toerental en IAC-werktijd van de motor

5) Controleer op een voertuig met A/C of het 
voorgeschreven stationair toerental wordt bereikt 
wanneer de A/C is ingeschakeld.
Indien niet, het A/C-systeemcircuit en stationair-
luchtregelsysteem controleren.

(A)

1
I4RS0B110093-01

A/C UIT A/C AAN

Voertuig met M/
T

700 ± 50 omw/
min

10 – 55%

850 ± 50 omw/
min

Voertuig met A/
T in de stand P/
N

750 ± 50 omw/
min

10 – 55%

850 ± 50 omw/
min



1A-295 Algemene motorinformatie en diagnose: 

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B1108001

09912–58432 09912–58442
Brandstofdrukmeterslang Brandstofdrukmeter
Dit gereedschap maakt deel 
uit van de 
brandstofdrukmeterset 
(09912–58413). )

Dit gereedschap maakt deel 
uit van de 
brandstofdrukmeterset 
(09912–58413). )

09912–58490 09930–76420
3-wegkoppeling & slang Stroboscooplamp (droge 

cel-type)
) )

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / )



Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen: 1B-1

Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen

 Diagnose-informatie en -procedures

Inspecteren EGR-systeem
U4RS0B1204001

1) Sluit het SUZUKI diagnosecode-uitleesapparaat aan 
op de data-link-stekker (DLC) (1) terwijl het 
contactslot op OFF staat.

2) Draai het contactslot ON en wis DTC met "CLEAR 
DTC" in het menu "TROUBLE CODES".

3) Start de motor en laat warmdraaien tot de normale 
bedrijfstemperatuur, kies daarna de modus "DATA 
LIST" op het diagnosecode-uitleesapparaat.

4) Zorg dat de condities van het voertuig als volgt zijn.
• Rijsnelheid = 0 km/u (0 KPH)
• Motortoerental £ 900 omw/min
• Motorkoelvloeistoftemperatuur ≥ 90 °C, 164 °F

5) Laat de motor stationair draaien (gaspedaal niet 
intrappen) en open de EGR-klep in de modus "STEP 
EGR" van het menu "MISC TEST". In deze toestand 
moet het stationair toerental afnemen naarmate de 
EGR-klep meer wordt geopend. Indien niet, dan kan 
de gaspassage in EGR verstopt zijn of is de EGR-
klep defect.

Reparatie-instructies

Inspecteren van de afzuiging van het EVAP-
koolstoffilter

U4RS0B1206001
OPMERKING

Zet, alvorens te beginnen met de inspectie, 
de schakelpook in de neutrale stand (bij 
model met A/T, de keuzehendel op "P") en 
zorg dat de parkeerremhendel volledig is 
aangetrokken.
 

1) Maak de afzuigslang (1) los van het EVAP-
koolstoffilter (2).

2) Houd een vinger tegen het uiteinde van de 
losgemaakte slang en controleer of er geen vacuüm 
voelbaar is wanneer de motor koud is en met 
stationair toerental draait. Indien het resultaat van de 
controle niet bevredigend is, controleer dan 
afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter, de kabelboom 
en de ECM.

Inspecteren van afzuigklep EVAP-koolstoffilter 
en bijhorend circuit

U4RS0B1206002

WAARSCHUWING!

 

Zuig niet met de mond; u zou schadelijke 
dampen kunnen inademen.

 

1. Venster van SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat
2. Openen EGR-klep (0: Gesloten, 100: Volledig open)

Step EGR

Step EGR Flow Duty                          21 %
Step EGR   (con)                                23% 
Engine Speed                                   771 RPM
Desired Idle                                      698 RPM
IAC Flow Duty                                 20.0 %     
Ignition Advance                              11.5  BTDC 
Closed Throttle Pos                             ON

1
2

I4RS0B120001-01

1

2
I4RS0B120002-01



1B-2 Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen: 

LET OP!
 

Het vacuüm mag niet meer dan –86 kPa (–
12,47 psi) bedragen om te voorkomen dat de 
afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter wordt 
beschadigd.
 

1) Laat de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter als 
volgt werken.
a) Bij gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-

uitleesapparaat:
i) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-

uitleesapparaat aan op de DLC (1) met het 
contactslot OFF en koppel afzuigklep van de 
vacuümslangen los van het inlaarspruitstuk 
en het EVAP-koolstoffilter.

ii) Zet het contactslot op ON, wis de DTC en 
kies de modus "MISC TEST" op het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

b) Zonder het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat:

OPMERKING

Alvorens deze inspectie te verrichten, moet u 
“Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-
circuit:  in hoofdstuk 1A” lezen.
 

i) Koppel de vacuümslang van de afzuigklep 
los van het inlaatspruitstuk en het EVAP-
koolstoffilter.

ii) Verwijder de ECM uit de beugel, zie 
“Uitbouwen en inbouwen van de 
motorregelmodule (ECM):  in hoofdstuk 1C”.

iii) Sluit speciaal gereedschap stevig aan 
tussen de ECM en de ECM-stekker zoals 
beschreven bij “Inspecteren van de ECM en 
de bijbehorende circuits:  in hoofdstuk 1A”.

iv) Zet het contactslot op ON.
Aard aansluiting “C37-29” van het speciale 
gereedschap met behulp van een 
verbindingsdraad (klep ON: “B”) en verbreek 
de aarding (klep OFF: “A”).

2) Controleer de werking van de afzuigklep en de 
vacuümkanaal op verstopping wanneer de klep op 
ON en OFF staat en gebruik daarvoor het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat of een draad.
Indien het resultaat van de controle niet bevredigend 
is, controleer dan de vacuümslangen, de afzuigklep 
van het EVAP-koolstoffilter, de kabelboom en de 
ECM.

Specificatie afzuigklep van EVAP-koolstoffilter
[A] klep OFF: Wanneer de slang (1) onder 
vacuüm (–60 kPa (–8,7 psi)) wordt gebracht, kan 
vacuüm worden toegepast.
[B] Klep ON: Wanneer de slang (1) onder vacuüm 
kan worden gebracht, kan vacuüm niet worden 
toegepast.

Speciaal gereedschap
(A):  09917–47011

(A)

1
I4RS0B120003-03

“C37-29”

“A”

“B”

I4RS0B120006-02

[A] [B]

1

(A)

1

(A)

I3RB0A120005-01



Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen: 1B-3

Inspecteren van het vacuümkanaal
U4RS0B1206003

Start de motor en laat hem stationair draaien. Maak de 
vacuümslang (1) los van de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter (2). Houd een vinger tegen het uiteinde van 
de losgemaakte slang en controleer of er een vacuüm 
aanwezig is.
Is dit niet het geval, reinig dan het vacuümkanaal met 
behulp van perslucht.

Inspecteren van vacuümslang en 
vacuümklepkamer

U4RS0B1206004
Controleer slangen en afzuigklepkamer op juiste 
verbinding, lekkage, verstopping en slijtage.
Vervang indien nodig.

Inspecteren van de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter

U4RS0B1206005

WAARSCHUWING!

 

Zuig niet met de mond; u zou schadelijke 
dampen kunnen inademen.

 

LET OP!
 

Het vacuüm mag niet meer dan –86 kPa (–
12,47 psi) bedragen om te voorkomen dat de 
afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter wordt 
beschadigd.
 

1) Maak stekker en vacuümslangen los van de 
afzuigklep terwijl het contactslot op OFF staat.

2) Verwijder de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter 
uit het luchtfiltersamenstel

3) Controleer de weerstand tussen twee aansluitingen 
van de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter.
Als de weerstand niet is zoals voorgeschreven, 
vervang dan de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter.

EVAP-koolstoffilter
30 – 34 Ω bij 20 °C (68 °F)

4) Breng de leiding (1) onder vacuüm (–60 kPa (–8,7 
psi)) met de stekker losgekoppeld. Als de leiding niet 
onder vacuüm kan worden gebracht, ga dan naar de 
volgende stap. Als de leiding niet onder vacuüm kan 
worden gebracht, vernieuw dan de afzuigklep van 
het EVAP-koolstoffilter.

1. Afzuigslang (kant afzuigklep EVAP-koolstoffilter)
2. Afzuigslang (kant EVAP-koolstoffilter)
3. Tankdrukslang

I3RM0A120006-01

123

I4RS0B120004-02

I3RM0A120008-01



1B-4 Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen: 

5) Verbind in deze toestand een 12 V-accu met de 
aansluitingen van de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter. Als de leiding niet onder vacuüm kan 
worden gebracht, is de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter in goede conditie.
Als de leiding onder vacuüm kan worden gebracht, 
vernieuw dan de afzuigklep van het EVAP-
koolstoffilter.

WAARSCHUWING!

 

Zuig de lucht niet aan via de klep. De 
brandstofdamp in de klep is schadelijk.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09917–47011

6) Monteer de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter in 
het luchtfiltersamenstel

Inspecteren van het EVAP-koolstoffilter
U4RS0B1206006

WAARSCHUWING!

 

ZUIG GEEN LUCHT AAN via de mondstukken 
van het EVAP-koolstoffilter. De 
brandstofdampen in het EVAP-koolstoffilter 
zijn gevaarlijk.

 

1) Controleer visueel de buitenzijde van het EVAP-
koolstoffilter.

2) Maak de vacuümslangen los van het EVAP-
koolstoffilter.

3) Controleer of er geen belemmering van de 
luchtstroom is in de afzuigleiding (1) en de 
luchtleiding (2) wanneer lucht (4) in de tankleiding 
(3) wordt geblazen.
Vervang het EVAP-koolstoffilter indien een defect 
wordt vastgesteld.

EGR-klep uitbouwen en monteren
U4RS0B1206007

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder waterinlaatleiding.
3) Verwijder EGR-leiding.
4) Maak de stekker van de EGR-klep los.
5) Verwijder de EGR-klep en de pakking van de 

cilinderkop.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Reinig het pasvlak van de klep en de cilinderkop.
• Gebruik nieuwe pakkingen.

Inspecteren EGR-klep
U4RS0B1206008

1) Controleer de weerstand tussen de volgende paar 
aansluitingen van de EGR-klep (1).
Vervang de EGR-klep indien een defect wordt 
vastgesteld.

Weerstand EGR-klep (aansluiting A – B, C – B, F 
– E, D – E)
20 – 24 Ω

2) Verwijder de koolresten uit het gaskanaal van de 
EGR-klep.

1

1

(A)

(A)

I3RB0A120007-01

I4RS0B120005-01

I2RH0B120005-01



Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen: 1B-5

LET OP!
 

Gebruik geen gereedschap met scherpe 
randen voor het verwijderen van de 
koolresten.
Wees voorzichtig dat de EGR-klep (1), de 
klepzitting (3) en de steel niet worden 
beschadigd of verbogen.
 

3) Inspecteer de klep (2), de klepzitting en de steel op 
fouten, barsten, verbuiging en andere 
beschadigingen.
Vervang de EGR-klep indien een defect wordt 
vastgesteld.

Inspecteren van de PCV-slangen
U4RS0B1206009

OPMERKING

Controleer of er geen verstopping is in de 
PCV-klep of -slangen alvorens de IAC-
werktijd te controleren, want een verstopte 
PCV-klep of -slang bemoeilijkt een 
nauwkeurige afstelling.
 

Controleer de slangen op juiste verbinding, lekkage, 
verstopping en slijtage.
Vervang indien nodig.

Inspecteren van de PCV-klep
U4RS0B1206010

OPMERKING

Controleer of er geen verstopping is in de 
PCV-klep of -slangen alvorens de IAC-
werktijd te controleren, want een verstopte 
PCV-klep of -slang bemoeilijkt een 
nauwkeurige afstelling.
 

1) Verwijder het luchtfiltersamenstel.
2) Maak de PCV-klep los van het kleppendeksel en 

steek een plug in het vrijgekomen gat in het 
kleppendeksel.

3) Monteer het luchtfiltersamenstel tijdelijk.
4) Laat de motor stationair draaien.

5) Houd een vinger tegen het uiteinde van de PCV-klep 
(1) om te controleren op vacuüm.
Indien er geen vacuüm aanwezig is, controleer dan 
op verstopping van de klep. Vervang indien nodig.

6) Zet na het controleren op vacuüm de motor af en 
verwijder de PCV-klep (1).
Schud de klep heen en weer en luister of u het 
rammelend geluid van de controlenaald in de klep 
hoort. Vervang de PCV-klep als ze niet rammelt.

7) Verwijder na het controleren de plug en monteer de 
PCV-klep.

8) Monteer het luchtfiltersamenstel stevig.

I2RH0B120006-01

I2RH0B120007-01

I2RH0B120008-01



1B-6 Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen: 

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B1208001

09917–47011 SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

Vacuümpompmeter —
) / ) Deze kit bevat de volgende 

onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
)



Elektrisch systeem van de motor: 1C-1

Elektrisch systeem van de motor

 Reparatie-instructies

Werkingscontrole stationair-luchtregelklep 
(IAC-klep) (voor modellen met A/T en M/T)

U4RS0B1306001
Met behulp van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

1) Sluit het diagnosecode-uitleesapparaat aan op de 
DLC (1) met het contactslot op OFF.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

2) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 
komen.

3) Wis de DTC en kies de modus "MISC TEST" op het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat.

4) Controleer of het stationair toerental toeneemt en/of 
afneemt wanneer de IAC-klep wordt geopend en/of 
gesloten door het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat.
Indien het stationair toerental niet verandert, 
controleer dan de IAC-klep en de kabelboom.

Zonder het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat te 
gebruiken

1) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 
komen.

2) Zet de motor af.
3) Zet het contactslot op ON.
4) Maak de stekker van de IAC-klep los.
5) Start de motor.
6) Sluit de stekker van de IAC-klep aan.
7) Controleer of het stationair toerental toeneemt en/of 

afneemt wanneer de stekker is aangesloten op de 
IAC-klep.
Indien het stationair toerental niet verandert, 
controleer dan de IAC-klep en de kabelboom.

Inspecteren stationair-luchtregelklep (IAC-klep) 
(voor modellen met A/T en M/T)

U4RS0B1306002

1) Demonteer de IAC-klep zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de stationair-
luchtregelklep (IAC-klep) (voor modellen met A/T en 
M/T): ”.

2) Sluit elke stekker aan op de IAC-klep (1) en de TP-
sensor.

3) Controleer of de roterende klep (2) van de IAC-klep 
eenmaal opengaat en sluit en dan stopt in een 
tijdspanne van ongeveer 60 ms zodra het contactslot 
op ON wordt gezet.

OPMERKING

• Deze controle moet worden uitgevoerd 
door twee personen: één persoon zet het 
contact aan terwijl de andere de werking 
van de klep controleert.

• Aangezien de klep slechts even werkt, kan 
dit gemakkelijk over het hoofd worden 
gezien. Om dit te voorkomen, moet u deze 
controle 3 maal of meer ononderbroken 
uitvoeren.
Indien de roterende klep van de lAC-klep 
helemaal niet werkt, controleer dan de 
kabelboom op een open keten en een 
kortsluiting. Als de kabelboom in orde is, 
moet u de IAC-klep vervangen en opnieuw 
controleren.

 

4) Monteer de IAC-klep zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de stationair-
luchtregelklep (IAC-klep) (voor modellen met A/T en 
M/T): ”.

(A)

1
I4RS0B130001-02

I2RH0B130002-01



1C-2 Elektrisch systeem van de motor: 

Uitbouwen en inbouwen van de stationair-
luchtregelklep (IAC-klep) (voor modellen met A/
T en M/T)

U4RS0B1306003

Uitbouwen

1) Verwijder het klephuis zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van gasklephuis (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1D”.

2) Haal de IAC-klep van het gasklephuis.

Inbouwen

1) Breng een nieuwe pakking (2) aan op het 
gasklephuis (1).

2) Monteer de IAC-klep (3) op het gasklephuis.
Trek de schroeven van de IAC-klep met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Schroef van IAC-klep (a):  3.5 N·m (0.35 kgf-m, 
2.5 lb-ft)

3) Monteer het klephuis zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van gasklephuis (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1D”.

Uitbouwen en inbouwen van de 
motorregelmodule (ECM)

U4RS0B1306004

LET OP!
 

De ECM bestaat uit precisie-onderdelen en 
mag bijgevolg niet aan sterke schokken 
worden blootgesteld.
 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekkers van de ECM los als volgt.

a) Druk op het slot (1) om de vergrendelaar (2) los 
te maken.

b) Draai aan de vergrendelaar in de richting van het 
pijltje tot hij stopt.

3) Haal de ECM (1) van zijn steun door de 
bevestigingsbouten te verwijderen (2).

1 2

3

(a)

I3RB0A130001-01

1 2

I4RS0A130003-01

1

2

2

I4RS0B130002-01



Elektrisch systeem van de motor: 1C-3

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht:
• Draai de ECM-bevestigingsbouten met het 

voorgeschreven koppel vast.

Aantrekkoppel
ECM-bevestigingsbout (a):  8 N·m (0.8 kgf-m, 6.0 
lb-ft)

• Sluit de stekkers aan op de ECM als volgt.
a. Controleer of de vergrendelaar van de ECM-

stekker is ontgrendeld.

b. Steek de ECM-stekkers volledig in de ECM met 
ontgrendelde vergrendelaar.

c. Vergrendel de ECM-stekkers goed door de 
vergrendelaar omhoog te trekken.

Inspecteren van de absolute 
spruitstukdruksensor (MAP-sensor)

U4RS0B1306005

1) Verwijder het luchtfilter.
2) Maak de stekker van de MAP-sensor los.
3) Verwijder de MAP-sensor.
4) Sluit 3 nieuwe batterijen van 1,5 V (2) in serie aan 

(controleer of de totale spanning 4,5 – 5,0 V is) en 
verbind de positieve pool met de "Vin"-aansluiting 
van de sensor en de negatieve pool met de massa-
aansluiting. Controleer vervolgens de spanning 
tussen Vout en massa. Controleer ook of de 
spanning daalt wanneer met behulp van een 
vacuümpomp (3) een vacuüm tot 400 mmHg wordt 
gecreëerd.
Vervang de MAP-sensor (1) indien niet het gewenste 
resultaat wordt verkregen.

Uitgangsspanning (wanneer uitgangsspanning 
4,5 – 5,5 V is, omgevingstemp. 20 – 30 °C, 68 – 86 
°F)

5) Monteer de MAP-sensor stevig.
6) Sluit de MAP-sensorstekker stevig aan.
7) Monteer het luchtfilter.

Inspecteren van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T)

U4RS0B1306006

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de TP-sensor los.
3) Meet met behulp van een ohmmeter de weerstand 

tussen de aansluitingen in elke conditie.
Vernieuw de TP-sensor indien het resultaat van de 
controle niet bevredigend is.

(a)

(a)

I4RS0B130003-01

I4RS0B130021-01

I4RS0B130022-01

I4RS0A130004-01

Hoogte (referentie) Barometrische druk
Uitgangs
spanning

(ft) (m) (mmHg) (kPa) (V)
0 – 2000 0 – 610 760 – 707 100 – 94 3.3 – 4.3
2001 – 
5000

611 – 
1524

onder 707
boven 634

94 – 85 3.0 – 4.1

5001 – 
8000

1525 – 
2438

onder 634
boven 567

85 – 76 2.7 – 3.7

8001 – 
10000

2439 – 
3048

onder 567
boven 526

76 – 70 2.5 – 3.3

I3RM0A130005-01



1C-4 Elektrisch systeem van de motor: 

Weerstand van TP-sensor
Tussen aansluitingen "1" en "3": 4,0 – 6,0 kΩ
Tussen aansluitingen "2" en "3": 20 Ω – 6,0 kΩ,  
variërend naar gelang de gasklepopening

OPMERKING

Het verschil in weerstand wanneer de 
gasklep in de stationair-positie staat en 
wanneer ze volledig geopend is, mag niet 
meer dan 2 kΩ  zijn.
 

4) Sluit de stekker van de TP-sensor stevig aan.
5) Sluit de negatieve accukabel aan.

Uitbouwen en inbouwen van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T)

U4RS0B1306007

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Koppel de TP-sensorstekker los en verwijder de TP-

sensor van het gasklephuis.

Inbouwen

1) Monteer de TP-sensor (1) aan het gasklephuis.
Plaats de TP-sensor zodanig op het gasklephuis dat 
zijn gaten (3) iets verwijderd zijn van de 
schroefgaten van de TP-sensor (2), zoals wordt 
getoond in de afbeelding , en draai vervolgens de 
TP-sensor linksom om de gaten op één lijn te 
brengen (4).

Aantrekkoppel
Schroef TP-sensor (a):  2.5 N·m (0.25 kgf-m, 1.8 
lb-ft)

2) Sluit de stekker stevig op de sensor aan.
3) Sluit de negatieve accukabel aan.

Inspecteren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie)

U4RS0B1306022

WAARSCHUWING!

 

Raak de gasklep nooit aan terwijl het 
contactslot op ON staat en het gaspedaal is 
ingetrapt. Indien u dat toch doet, kan uw 
vinger klem komen te zitten tussen klep en 
huis met mogelijk letsel tot gevolg.

 

LET OP!
 

• Demonteer het elektrische gasklephuis 
niet.

• Stel het elektrisch gasklephuis niet bloot 
aan sterke schokken, bijvoorbeeld door 
het te laten vallen. Een elektrisch 
gasklephuis dat aan sterke schokken werd 
blootgesteld, moet worden vervangen.

• Zorg ervoor dat er geen vreemde 
bestanddelen (zoals stof en/of 
metaaldeeltjes) achterblijven op het 
gasklephuis en/of de gasklep.
Indien dat toch het geval is, kan het 
gasklephuis hierdoor defect raken.

• Oefen niet teveel kracht uit op de gasklep 
om de werking ervan en/of de prestaties 
van de TP-sensor te controleren.
Indien u dat toch doet, kan het gasklephuis 
defect raken doordat het inwendige plastic 
tandwiel van de gasklepactuator 
beschadigd wordt.

 

OPMERKING

Nadat de het gasklephuis is vervangen, dient 
het te worden gekalibreerd zoals beschreven 
in “Kalibreren van elektrisch gasklephuis 
(voor model met semi-automatische 
transmissie): ”.
 

1. Referentiespanningsaansluiting
2. Uitgangsspanningsaansluiting
3. Massa-aansluiting

I3RB0A130003-01

1

3

2

(a)

I3RB0A130004-01



Elektrisch systeem van de motor: 1C-5

Visuele controle van gasklep

1) Verwijder uitlaatslang van het luchtfilter.
2) Controleer of er zich geen vreemde materialen 

bevinden tussen gasklep en gasklephuis. Indien dat 
het geval is, demonteer dan het gasklephuis zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van 
elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1D” en 
maak het grondig schoon.

Controle van de werking van de gasklep

1) Verwijder uitlaatslang van het luchtfilter.
2) Zet het contactslot op OFF.
3) Breng de gasklep met de vinger in de volledig 

geopende stand en controleer of ze soepel beweegt.
4) Breng de gasklep met de vinger in de volledig 

gesloten stand en controleer of ze soepel beweegt.

5) Haal uw vinger van de gasklep (1) in volledig 
geopende stand en controleer of ze soepel 
terugveert naar de basispositie (8° (2) geopend 
vanuit de volledig gesloten positie).

6) Haal uw vinger van de gasklep (1) in volledig 
gesloten stand en controleer of ze soepel terugveert 
naar de basispositie.

Vernieuw het elektrische gasklephuis indien het 
resultaat van de controle niet bevredigend is.

Werkingscontrole elektrisch gasklephuis

1) Verwijder uitlaatslang van het luchtfilter.
2) Zet het contactslot op ON.
3) Trap het gaspedaal geleidelijk in en controleer of de 

gasklep soepel opent tot tegen de aanslag.

4) Laat het gaspedaal dat in stap 3 werd ingetrapt los 
en controleer of de gasklep (1) terugkeert naar de 
basispositie (8° (2) geopend vanuit de volledig 
gesloten positie).

Indien het resultaat bevredigend is, werkt het 
elektrisch gasklephuis naar behoren. Indien het 
resultaat niet bevredigend is, ga dan door met de 
volgende stap.

5) Verricht "Inspecteren van gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-automatische 
transmissie)", "Controleren van gasklepactuator 
(motor)" en "Controleren van prestaties 
gaskleppositiesensor".
Vervang het elektrische gasklephuis indien het 
resultaat van de controle niet bevredigend is.
Indien het resultaat bevredigend is, zijn draadcircuit 
en/of ECM defect.

Controleren van gasklepactuator (motor)

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker los van het elektrisch gasklephuis
3) Meet de weerstand tussen aansluiting "M1" (1) en 

"M2" (2) van het elektrisch gasklephuis.
Vervang het elektrisch gasklephuis indien de 
gemeten weerstand niet is zoals voorgeschreven.

Weerstand gasklepactuator (motor)
0,3 – 100 Ω bij 20 °C (68 °F)

I4RS0B130004-01

1

2

I4RS0B130005-01

1

2

I4RS0B130005-01

2 1

I4RS0B130023-01



1C-6 Elektrisch systeem van de motor: 

Controle van prestatie gaskleppositiesensor

1) Verwijder uitlaatslang van het luchtfilter.
2) Zet het contactslot op OFF.
3) Koppel de stekker los van het elektrisch 

gasklephuis.
4) Controleer de uitgangsspanning van de 

gaskleppositiesensor (hoofd en sub) zoals hieronder 
beschreven.
a) Voor gaskleppositiesensor (hoofd): sluit 3 

nieuwe batterijen van 1,5 V (1) in serie aan 
(controleer of de totale spanning 4,5 – 5,0 V is) 
en verbind de positieve pool met de "Vin"-
aansluiting (2) en de negatieve pool met de 
"Ground"-aansluiting (3) van de sensor. Gebruik 
dan een voltmeter om de positieve aansluiting te 
verbinden met de aansluiting "Vout 1" (4) van de 
sensor en de negatieve pool met de accu.

b) Voor gaskleppositiesensor (sub): sluit 3 nieuwe 
batterijen van 1,5 V (1) in serie aan (controleer of 
de totale spanning 4,5 – 5,0 V is) en verbind de 
positieve pool met de "Vin"-aansluiting (2) en de 
negatieve pool met de "Ground"-aansluiting (3) 
van de sensor. Gebruik dan een voltmeter om de 
positieve aansluiting te verbinden met de 
aansluiting "Vout 2" (4) van de sensor en de 
negatieve pool met de accu.

c) Meet de uitgangsspanningsvariatie met 
geopende en gesloten gasklep zoals hieronder 
vermeld.

Indien de sensorspanning niet overeenkomt met de 
voorgeschreven waarde en lineaire variatie zoals in de 
onderstaande grafiek, moet het elektrisch gasklephuis 
worden vervangen.

Uitgangsspanning gaskleppositiesensor
Gaskleppositiesensor (hoofd) [A]: 0,45 – 4,88 V, 
volgens de mate waarin de klep met de vinger wordt 
geopend (de spanning moet met 0,04 V variëren voor 
elke 1° opening)
Gaskleppositiesensor (sub) [B]: 1,33 – 4,992 V, 
volgens de mate waarin de klep met de vinger wordt 
geopend (de spanning moet met ong. 0,032 V 
variëren voor elke 1° opening)

Kalibreren van elektrisch gasklephuis (voor 
model met semi-automatische transmissie)

U4RS0B1306023

1

4 2 3

I4RS0B130007-02

1

32
4

I4RS0B130008-01

[C]: Uitgangsspanning gaskleppositiesensor (hoofd)
[D]: Uitgangsspanning gaskleppositiesensor (sub)
[E]: Gasklepopening
[F]: Positie waarbij de gasklep 8° is geopend vanuit de volledig gesloten 

positie (basispositie)
[G]: Hoek bekomen wanneer het gaspedaal volledig is ingetrapt (84°)
[H]: Hoek bekomen wanneer de gasklep volledig is geopend met de 

vinger (96°)

[B]

[A]

[D]
(V)

[C]
(V)

[F] [G]

[E]

0,45 – 0,75
0,755 – 1,085

3,675 – 4,245
4,000 – 4,880

1,33 – 1,63
1,571 – 1,901

3,883 – 4,453
4,112 – 4,992

[H]
I4RS0B130025D-02



Elektrisch systeem van de motor: 1C-7

OPMERKING

Na het verrichten van de werkzaamheden 
beschreven onder “Voorzorgsmaatregelen bij 
het kalibreren van het elektrisch gasklephuis 
(voor model met semi-automatische 
transmissie):  in hoofdstuk 1A”, dient de 
volgende procedure te worden gevolgd om 
het elektrisch gasklephuis te kalibreren.
 

1) Verricht de volgende stappen indien het elektrisch 
gasklephuis en/of de gaspedaalpositiesensor (APP-
sensor) worden vervangen.
a) Koppel de negatieve accukabel gedurende 

minstens 20 seconden los om de 
kalibratiegegevens van de gesloten 
gaskleppositie uit het ECM-geheugen te wissen.

b) Sluit de negatieve accukabel aan.
2) Laat het contactslot minstens 5 seconden in de 

stand ON zonder dat de motor draait.

Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1306024

1) Controleer of de gaspedaalpositie (APP)-sensor 
goed is gemonteerd (niet geklemd onder vloertapijt 
e.d.).
Indien de montage te wensen overlaat, monteer dan 
de gaspedaalpositie (APP)-sensor correct zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor model 
met semi-automatische transmissie): ”.

2) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

3) Zet het contactslot op ON en kies de modus "DATA 
LIST" op het uitleesapparaat.

4) Controleer of de spanning van de 
gaspedaalpositiesensor varieert zoals in de 
onderstaande grafiek.
Indien de sensorspanning niet is zoals 
voorgeschreven of niet lineair varieert zoals in de 
onderstaande grafiek, controleer dan de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor model 
met semi-automatische transmissie): ”.

Uitbouwen en inbouwen van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (voor 
model met semi-automatische transmissie)

U4RS0B1306027

LET OP!
 

• Stel de gaspedaalpositiesensor (APP-
sensor) niet bloot aan sterke schokken, 
bijvoorbeeld door hem te laten vallen. Een 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) die 
aan sterke schokken werd blootgesteld, 
moet worden vervangen.

• Stel het sensorgedeelte van de 
gaskleppositiesensor (APP-sensor) niet 
bloot aan water.

 

OPMERKING

Na het vervangen van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) dient 
de gasklep te worden gekalibreerd zoals 
beschreven in “Kalibreren van elektrisch 
gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie): ”.
 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Koppel de stekker los van de 

gaspedaalpositiesensor (APP-sensor).
3) Haal de gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) van 

zijn steun.

[A]: Spanning gaspedaalpositie (APP)-sensor (hoofd)
[B]: Spanning gaspedaalpositie (APP)-sensor (sub)
[C]: Spanning
[D]: Stationair-positie gaspedaal
[E]: Volgaspositie gaspedaal

[C]

[B]

[D] [E]

[A]

4,65 V
3,85 V

1,55 – 1,65 V

0,75 – 0,85 V

I4RS0B130026D-01



1C-8 Elektrisch systeem van de motor: 

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Draai eerst de bovenste moer (1) en vervolgens de 

onderste moer (2) van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) vast met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsmoer (a) van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor): 5,5 N·m (0,55 
kg-m, 4,0 lb-ft)

• Sluit de stekker van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) stevig aan.

Inspecteren van de gaspedaalpositiesensor 
(APP-sensor) (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1306026
Controleer de uitgangsspanning van de 
gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (hoofd en sub) 
zoals hieronder beschreven.
1) Voor gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (hoofd): 

sluit 3 nieuwe batterijen van 1,5 V (1) in serie aan 
(controleer of de totale spanning 4,5 – 5,0 V is) en 
verbind de positieve pool met de "Vin 1"-aansluiting 
(2) en de negatieve pool met de "Ground 1"-
aansluiting (3) van de sensor. Gebruik dan een 
voltmeter om de positieve aansluiting te verbinden 
met de aansluiting "Vout 1" (4) van de sensor en de 
negatieve pool met de accu.

2) Voor gaspedaalpositiesensor (APP-sensor) (sub): 
sluit 3 nieuwe batterijen van 1,5 V (1) in serie aan 
(controleer of de totale spanning 4,5 – 5,0 V is) en 
verbind de positieve pool met de "Vin 2"-aansluiting 
(2) en de negatieve pool met de "Ground 2"-
aansluiting (3) van de sensor. Gebruik dan een 
voltmeter om de positieve aansluiting te verbinden 
met de aansluiting "Vout 2" (4) van de sensor en de 
negatieve pool met de accu.

3) Meet de variatie van de uitgangsspanning met 
losgelaten en volledig ingetrapt gaspedaal zoals 
hieronder beschreven.

Indien de sensorspanning niet is zoals voorgeschreven 
of niet lineair varieert zoals in de onderstaande grafiek, 
vervang dan de gaspedaalpositiesensor (APP-sensor).

Uitgangsspanning gaspedaalpositiesensor (APP-
sensor)
Uitgangsspanning gaspedaalpositiesensor (APP-
sensor) (hoofd) [A]: 0,75 – 3,85 V, variërend volgens 
de mate waarin het gaspedaal wordt ingetrapt
Uitgangsspanning gaspedaalpositiesensor (APP-
sensor) (sub) [B]: 1,55 – 4,65 V, variërend volgens de 
mate waarin het gaspedaal wordt ingetrapt

1, (a)

2, (a)

I4RS0B130011-01

1

234

I4RS0B130012-01 [C]: Spanning
[D]: Stationair-positie gaspedaal
[E]: Volgaspositie gaspedaal

1

234

I4RS0B130013-01

[C]

[B]

[D] [E]

[A]

4,65 V
3,85 V

1,55 – 1,65 V

0,75 – 0,85 V

I4RS0B130027D-01



Elektrisch systeem van de motor: 1C-9

Uitbouwen en inbouwen van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor)

U4RS0B1306008
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Tap de koelvloeistof af zoals beschreven in 

“Aftappen koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag de 
radiateurdop niet worden verwijderd wanneer 
de motor en de radiateur nog heet zijn.
Kokend hete vloeistof en stoom zouden naar 
buiten kunnen spuiten als de dop te vroeg 
wordt verwijderd.

 

3) Verwijder waterinlaatleiding.
4) Maak de stekker van de ECT-sensor (1) los.

5) Verwijder de ECT-sensor uit het thermostaathuis.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Maak de pasvlakken van de ECT-sensor en het 

thermostaathuis schoon.
• Controleer de O-ring op beschadiging en vervang de 

ring indien nodig.
• Trek de ECT-sensor (1) met het voorgeschreven 

koppel aan.

Aantrekkoppel
ECT-sensor (a):  15 N·m (1,5 kgf-m, 11,0 lb-ft)

• Sluit de stekker stevig op de ECT-sensor aan.
• Vul koelvloeistof bij zoals beschreven in “Doorspoelen 

en bijvullen van het koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.

Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-
sensor)

U4RS0B1306009
Dompel het temperatuuraftastdeel van de ECT-sensor 
(1) onder in water (of ijs) en meet de weerstand tussen 
de aansluitingen van de sensor terwijl het water 
langzaam wordt verwarmd.
Vervang de ECT-sensor indien de 
weerstandskarakteristiek niet overeenkomt met de 
afbeelding.

Inspecteren van de verwarmde-
zuurstofsensorverwarming (HO2S-1 en HO2S-2)

U4RS0B1306010

1) Maak de stekker van de sensor los.
2) Meet met behulp van een ohmmeter de weerstand 

tussen de aansluitingen “VB” en “GND” van de 
sensorstekker.
Vervang de zuurstofsensor indien een defect wordt 
vastgesteld.

OPMERKING

De temperatuur van de sensor beïnvloedt de 
weerstandswaarde in sterke mate. Zorg dat 
de verwarming van de sensor de juiste 
temperatuur heeft.
 

Weerstand van verwarming van zuurstofsensor:
HO2S-1: 5,0 – 6,4 Ω bij 20 °C (68 °F)
HO2S-2: 11,7 – 14,5 Ω bij 20 °C (68 °F)

1

I2RH0B130008-01

1,(a)

I2RH0B130009-01

I4RS0B130024D-01



1C-10 Elektrisch systeem van de motor: 

Aanzicht vanaf aansluitingzijde

3) Sluit de sensorstekker stevig aan.

Uitbouwen en inbouwen van de verwarmde 
zuurstofsensorverwarming (HO2S-1 en HO2S-2)

U4RS0B1306011

Uitbouwen

WAARSCHUWING!

 

Om gevaar voor brandwonden te voorkomen, 
mag het uitlaatsysteem niet worden 
aangeraakt terwijl het nog heet is. Wacht met 
het uitbouwen van de zuurstofsensor tot het 
systeem is afgekoeld.

 

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Koppel de stekker van de verwarmde zuurstofsensor 

los en neem de bedradingsbundel uit de klemmen.
3) Doe het volgende alvorens de verwarmde 

zuurstofsensor uit te bouwen.
a) Voor HO2S-1 dient eventueel het 

uitlaatspruitstuk te worden verwijderd, zoals 
beschreven in “Inbouwen en uitbouwen van het 
uitlaatspruitstuk:  in hoofdstuk 1K”.

b) Voor HO2S-2 moet het voertuig worden 
opgekrikt.

4) Verwijder de verwarmde zuurstofsensor (1) van het 
uitlaatspruitstuk of de uitlaatpijp.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek de verwarmde-zuurstofsensor (1) met het 

voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Verwarmde zuurstofsensor (a):  45 N·m (4,5 kgf-
m, 32,5 lb-ft)

• Monteer het uitlaatspruitstuk zoals beschreven in 
“Inbouwen en uitbouwen van het uitlaatspruitstuk:  in 
hoofdstuk 1K” indien het werd gedemonteerd.

• Sluit de stekker van de verwarmde-zuurstofsensor (1) 
aan en klem de kabelboom stevig vast.

• Start na het inbouwen van de verwarmde 
zuurstofsensor de motor en controleer op lekkage van 
uitlaatgassen.

Uitbouwen en inbouwen van de 
nokkenaspositiesensor (CMP-sensor)

U4RS0B1306013
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de CMP-sensor los.
3) Demonteer de nokkenaspositiesensor van de 

distributiekettingkap (voor motor zonder VVT-
systeem) of de cilinderkop (voor motor met VVT-
systeem).

[A]: HO2S-1
[B]: HO2S-2

I4RS0A130006-01

[A]: HO2S-1
[B]: HO2S-2

[A]

[B]

1, (a)

1, (a)
I3RM0A130007-01



Elektrisch systeem van de motor: 1C-11

Inbouwen

1) Monteer de nokkenaspositiesensor op de 
distributiekettingkap (voor motor zonder VVT-
systeem) of de cilinderkop (voor motor met VVT-
systeem).

Aantrekkoppel
CMP-sensorbout (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

2) Sluit de stekker stevig op de CMP-sensor aan.
3) Sluit de negatieve accukabel aan.

Inspecteren van de nokkenaspositiesensor 
(CMP-sensor)

U4RS0B1306012

Visuele controle

• Controleer of de O-ring niet beschadigd is.
• Controleer of uiteinde en tanden van de signaalrotor 

vrij zijn van metaaldeeltjes en beschadiging.

Prestatie controleren

1) Verwijder eventuele metaaldeeltjes van het eindvlak 
van de CMP-sensor.

2) Verbind de positieve pool van een 12V-accu (1) met 
de "Vin"-aansluiting (2) en de negatieve pool met de 
aansluiting "Ground" (3) van de sensor. Meet dan 
met behulp van een ohmmeter de weerstand tussen 
aansluiting “Vout” (4) van de sensor en de negatieve 
accupool door een magnetisch voorwerp (ijzer) (5) 
op ong. 1 mm (0,03 in.) van het uiteinde van de 
CMP-sensor te bewegen.
Indien de weerstand niet varieert zoals hieronder 
beschreven, moet de CMP-sensor worden 
vervangen.

Weerstand CMP-sensor
Weerstand varieert van minder dan 220 Ω (ON) tot 
oneindig (OFF) of van oneindig (OFF) tot minder dan 
220 Ω (ON)

[A]: Voor motor zonder VVT-systeem
[B]: Voor motor met VVT-systeem

I4RS0B130014-01

I4RS0B130015-01

[A]: Voor motor zonder VVT-systeem
[B]: Voor motor met VVT-systeem

I4RS0B130016-02



1C-12 Elektrisch systeem van de motor: 

Uitbouwen en inbouwen van de 
krukaspositiesensor (CKP-sensor)

U4RS0B1306015
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder de dynamo-aandrijfriem, draai de spilbout 

los en plaats de dynamo naar achter.
3) Maak de stekker los van de krukaspositiesensor
4) Verwijder de krukaspositiesensor (1) van het 

cilinderblok.

Inbouwen

1) Monteer de krukaspositiesensor op het cilinderblok. 
Trek de bout van de CKP-sensor met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout CKP-sensor (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

2) Sluit de stekker stevig op de CKP-sensor aan.
3) Stel de dynamoriemspanning af, zie “Inspecteren en 

afstellen spanning waterpomp-/dynamo-aandrijfriem:  
in hoofdstuk 1F”.

4) Sluit de negatieve accukabel aan.

Inspecteren van de krukaspositiesensor (CKP)
U4RS0B1306014

Visuele controle

• Controleer of de O-ring niet beschadigd is.
• Controleer of uiteinde en tanden van de signaalrotor 

vrij zijn van metaaldeeltjes en beschadiging.

Prestatie controleren

1) Verwijder eventuele metaaldeeltjes van het eindvlak 
van de CKP-sensor.

2) Verbind de positieve pool van een 12V-accu (1) met 
de "Vin"-aansluiting (2) en de negatieve pool met de 
aansluiting "Ground" (3) van de sensor. Meet dan 
met behulp van een ohmmeter de weerstand tussen 
aansluiting “Vout” (4) van de sensor en de negatieve 
accupool door een magnetisch voorwerp (ijzer) (5) 
op ong. 1 mm (0,03 in.) van het uiteinde van de 
CKP-sensor te bewegen.
Indien de weerstand niet varieert zoals hieronder 
beschreven, moet de CKP-sensor worden 
vervangen.

Weerstand CKP-sensor
Weerstand varieert van minder dan 220 Ω (ON) tot 
oneindig (OFF) of van oneindig (OFF) tot minder dan 
220 Ω (ON)

I2RH0B130012-01

(a)

I4RS0A130007-01

I3RB0A130006-01

I4RS0B130017-01



Elektrisch systeem van de motor: 1C-13

Inspecteren van het rijsnelheidssensorsignaal 
(voor modellen met M/T en semi-automatische 
transmissie)

U4RS0B1306016

Visuele controle

• Controleer of de O-ring niet beschadigd is.
• Controleer of uiteinde en tanden van de signaalrotor 

vrij zijn van metaaldeeltjes en beschadiging.

Prestatie controleren

1) Verwijder eventuele metaaldeeltjes van het eindvlak 
van de VSS.

2) Verbind de positieve pool van een 12V-accu (1) met 
de "Vin"-aansluiting (2) en de negatieve pool met de 
aansluiting "Ground" (3) van de sensor. Meet dan 
met behulp van een ohmmeter de weerstand tussen 
aansluiting “Vout” (4) van de sensor en de negatieve 
accupool door een magnetisch voorwerp (ijzer) (5) 
op ong. 1 mm (0,03 in.) van het uiteinde van de VSS 
te bewegen.
Indien de weerstand niet varieert zoals hieronder 
beschreven, moet de VSS worden vervangen.

Weerstand VSS
Weerstand varieert van minder dan 100 Ω (ON) tot 
oneindig (OFF) of van oneindig (OFF) tot minder dan 
100 Ω (ON)

Uitbouwen en inbouwen van detonatiesensor
U4RS0B1306017

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Krik het voertuig omhoog.
3) Demonteer de rechter aandrijfas zoals beschreven 

onder “Voorste aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  
in hoofdstuk 3A”

4) Maak de stekker van de detonatie-sensor (1) los.
5) Verwijder de detonatiesensor (2) van het 

cilinderblok.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Aantrekkoppel
Detonatiesensor (a):  22 N·m (2,2 kgf-m, 16,0 lb-ft)

Inspecteren van hoofdrelais, 
brandstofpomprelais, startmotorrelais en 
gasklepactuatorrelais

U4RS0B1306018

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Haal het hoofdrelais (1), brandstofpomprelais (3), 

startmotorrelais (2) en/of gasklepactuatorrelais (4) 
uit zekeringenkast nr.1.

3) Controleer of er geen continuïteit is tussen 
aansluiting “C” en “D”. Vernieuw het relais indien er 
continuïteit is.

I4RS0B130018-02
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I4RS0B130019-01
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I3RB0A130007-01



1C-14 Elektrisch systeem van de motor: 

4) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 
"B" van het relais. Verbind de minpool (–) van de 
accu met aansluiting "A" van het relais. Controleer 
op continuïteit tussen aansluiting "C" en "D". 
Vervang het relais indien er geen continuïteit is 
wanneer het relais verbonden is met de accu.

Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-
sensor) en sensor voor de 
inlaatluchtemperatuur (IAT-sensor)

U4RS0B1306019
OPMERKING

Alvorens deze inspectie te verrichten, moet u 
“Voorzorgsmaatregelen bij inspectie ECM-
circuit:  in hoofdstuk 1A” lezen.
 

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Koppel de MAF- en IAT-sensorstekkers los.
3) Sluit de voltmeter aan op de draadaansluiting "BLK/

RED" (2) van de losgekoppelde MAF- en IAT-
sensorstekker (1) en verbind met de massa.

4) Draai het contactslot op ON en controleer of de 
spanning accuspanning is.
Iniden niet controleren of de kabelboom open staat, 
of er een slechte verbinding is.

5) Draai het contactslot OFF en sluit de stekker aan op 
de MAF- en IAT-sensor.

6) Haal de ECM van zijn steun zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de motorregelmodule 
(ECM): ”.

7) Sluit speciaal gereedschap stevig aan tussen de 
ECM en de ECM-stekker zoals beschreven bij 
“Inspecteren van de ECM en de bijbehorende 
circuits:  in hoofdstuk 1A”.

8) Zet het contactslot op ON en controleer de MAF-
signaalspanning tussen aansluitingscircuits “C37-26” 
en “C37-27” van het speciale gereedschap.

MAF-signaalspanning tussen 
aansluitingscircuits “C37-26” en “C37-27” van 
het speciale gereedschap
MAF-signaalspanning van MAF en IAT-sensor 
met het contactslot op ON: 0,5 – 1,0 V

9) Start de motor en controleer of de spanning lager is 
dan 5 V en stijgt wanneer de rijsnelheid toeneemt.

MAF-signaalspanning tussen 
aansluitingscircuits “C37-26” en “C37-27” van 
het speciale gereedschap
MAF-signaalreferentiespanning van MAF en IAT-
sensor met voorgeschreven stationair toerental: 
1,3 – 1,8 V

10) Indien het controleresultaat niet voldoet aan wat 
hiervoor is opgegeven, kan dit veroorzaakt worden 
door de kabelboom, de stekkerverbinding, de MAF- 
en IAT-sensor of ECM.

"D"

"B"

"A" "C"

2

1

43

I4RS0B130020-01

I3RB0A130009-01

1. ECM

“C37-27” “C37-26” 1

I4RS0A130009-01



Elektrisch systeem van de motor: 1C-15

Uitbouwen en inbouwen 
massaluchtstroomsensor (MAF-sensor) en 
inlaatluchtemperatuursensor (IAT-sensor)

U4RS0B1306020

LET OP!
 

• De MAF- en IAT-sensor nooit demonteren.

• De MAF- en IAT-sensor niet blootstellen 
aan schokken.

• De MAF- en IAT-sensor nooit reinigen.

• Indien u de MAF- en IAT-sensor laat vallen, 
moeten ze vervangen worden.

• Gebruik geen perslucht zoals bijvoorbeeld 
een luchtpistool.

• Steek geen vingers of andere voorwerpen 
in de MAF- en IAT-sensor. Dit kan defecten 
veroorzaken.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Koppel de MAF- en IAT-sensorstekkers los.
3) Verwijder het luchtfilterhuis (1).
4) Verwijder de MAF- en IAT-sensor (2) van het 

luchtfilterhuis.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek de MAF- en IAT-sensor met het voorgeschreven 

koppel aan.

Aantrekkoppel
Schroef MAF- en IAT-sensor (a):  1,5 N·m (0,15 
kgf-m, 1,1 lb-ft)

• Sluit de stekker van de MAF- en IAT-sensor stevig 
aan.

Inspecteren massaluchtstroomsensor (MAF-
sensor) en inlaatluchtemperatuursensor (IAT-
sensor).

U4RS0B1306021

LET OP!
 

De MAF- en IAT-sensor niet meer dan 100°C 
(212 °F) verwarmen. Anders geraken de MAF- 
en IAT-sensor beschadigd.
 

• Controleer de O-ring van de sensor (1) op 
beschadiging of veroudering. Vernieuw indien nodig.

• Blaas hete lucht op het temperaturugevoelige deel (2) 
van de MAF- en IAT-sensor (3) met een 
heteluchtdroger (4) en meet de weerstand tussen de 
sensoraansluitingen terwijl u gelijkmatig verwarmt.
Indien de gemeten weerstand niet voldoet aan de 
opgegeven kenmerken, de MAF- en IAT-sensor 
vervangen.

Weerstand temperatuursensor inlaatlucht
–20 °C (–4 °F): 13,6 – 18,4 kΩ
20 °C (68 °F): 2,21 – 2,69 kΩ
60 °C (140 °F): 0,493 – 0,667 kΩ

1

2

I4RS0A130010-01

(a)

I4RS0A130011-01

[A]: Ondergrens
[B]: Nominaal
[C]: Bovengrens
[D]: Weerstand
[E]: Temperatuur

5. Temperatuurmeter
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1C-16 Elektrisch systeem van de motor: 

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1307001

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B1308001

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Schroef van IAC-klep 3,5 0,35 2,5 )
ECM-bevestigingsbout 8 0,8 6,0 )
Schroef TP-sensor 2,5 0,25 1,8 )
ECT-sensor 15 1,5 11,0 )
Verwarmde zuurstofsensor 45 4,5 32,5 )
CMP-sensorbout 10 1,0 7,5 )
Bout CKP-sensor 10 1,0 7,5 )
Detonatiesensor 22 2,2 16,0 )
Schroef MAF- en IAT-sensor 1,5 0,15 1,1 )

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
)



Mechanisch systeem van de motor: 1D-1

Mechanisch systeem van de motor

 Algemene beschrijving

Beschrijving motorconstructie
U4RS0B1401001

De krachtbron is een watergekoelde 4-takt 4-cilinder benzinemotor met DOHC (twee bovenliggende nokkenassen), 
een V-klepmechanisme en 16 kleppen (4 kleppen/cilinder). De twee bovenliggende nokkenassen bevinden zich 
boven de cilinderkop en worden aangedreven door de krukas via een distributieketting, zonder klepstoters.

[A]

I4RS0B140001-01



1D-2 Mechanisch systeem van de motor: 

I4RS0B140002-01

[A]: Voor motor met VVT-systeem
[B]: Voor motor zonder VVT-systeem



Mechanisch systeem van de motor: 1D-3

Beschrijving van het nokkenaspositieregelsysteem (VVT Variable Valve Timing)
U4RS0B1401002

Beschrijving van het systeem
Het VVT-systeem is een elektronisch regelsysteem waarmee de inlaatkleptiming permanent geoptimaliseerd wordt 
overeenkomstig de bedrijfscondities van de motor.
De geoptimaliseerde inlaatkleptiming zorgt voor een zo doeltreffende luchtinlaat dat bij alle motortoerentallen van laag 
tot hoog een beter vermogen wordt bereikt met minder brandstofverbruik. Bij een gemiddelde motorbelasting kan een 
lage emissie van stikstofoxide (Nox) worden bereikt samen met een efficiënt brandstofverbruik door de klepoverlap 
tussen de in- en uitlaatkleppen langer te maken.
Voor de systeemwerking wordt de inlaatkleptiming gevarieerd door het distributiekettingwiel (1), waardoor de 
rotatiefase wordt gevarieerd tussen inlaatnokkenas (3) en kettingwiel. De rotor (2) in het distributiekettingwiel van de 
nok wordt geactiveerd door de hydraulische druk op de kamers in te schakelen of te regelen om de timing (7) te 
vervroegen en/of te verlaten. Om de hydraulische druk overeenkomstig in te schakelen of te regelen, bedient de ECM 
de olieregelklep (12) waarbij het motortoerental wordt gedetecteerd, alsook de waarde van de inlaatlucht, de 
gasklepopening, de motorkoelvloeistoftempertuur en de nokkenaspositie (hoek).

1
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I4RS0B140019D-01

4. Oliedoorvoer naar kamer voor verlate timing 8. Oliefilter 10. Oliecarter 12. Oliestroom
5. Oliedoorvoer naar kamer voor vervroegde timing 9. Oliepomp 11. Bedieningssignaal van ECM



1D-4 Mechanisch systeem van de motor: 

Olieregelklep
De olieregelklep schakelt en regelt de hydraulische druk 
naar het distributiekettingwiel van de nok door de 
plunjerklep (1) te bewegen volgens pulssignalen voor 
mechanisch vermogen afkomstig van de ECM. Hierdoor 
wordt de inlaatkleptiming continu gevarieerd. Signalen 
gegeven door de ECM zijn de pulsen voor een 
mechanisch vermogen van ongeveer 240 Hz.

Distributiekettingwiel van de nok
Het distributiekettingwiel van de nok is uitgerust met 
kamers om de timing te vervroegen (2) en te verlaten (3) 
die worden gescheiden door de rotor (5). De rotor roteert 
door de hydraulische druk toegepast op beide kamers. 
Het kettingwiel (1) is gemonteerd op de behuizing (4) en 
de rotor wordt bevestigd op de inlaatnokkenas door de 
bouten aan te  trekken. De bediening van de rotor maakt 
het faseverschil tussen het kettingwiel en de 
inlaatnokkenas.

Timing vervroegen
Wanneer het mechanisch vermogen van de 
signaaloutput van de ECM hoog is, beweegt de 
plunjerklep (4) van de olieregelklep naar links 
(tegenovergestelde richting tegen de spoel (5)). Door 
deze beweging van de plunjerklep wordt de olie onder 
druk (1) naar de kamers gevoerd voor vervroegen van 
de timing en wordt de olie in de kamers voor verlaten 
van de timing afgetapt. Hierdoor wordt de rotor (3) 
aangedreven met als resultaat de vervroegde timing van 
de inlaatklep.

Timing behouden
Wanneer de signaaloutput van de ECM erop wijst dat 
het mechanisch vermogen behouden blijft, staat de 
plunjerklep van de olieregelklep in de houdstand. Omdat 
bij deze conditie geen oliedrukveranderingen worden 
gegenereerd in beide kamers, staat de rotor in een 
doelpositie.

Timing verlaten
Wanneer het mechanisch vermogen van de 
signaaloutput van de ECM laag is, beweegt de 
plunjerklep van de olieregelklep naar rechts (kop voor de 
spoel). Door deze beweging van de plunjerklep wordt de 
olie onder druk  naar de kamers gevoerd voor verlaten 
van de timing en de olie in de kamers voor vervroegen 
van de timing wordt afgetapt. Hierdoor wordt de rotor 
aangedreven met als resultaat de verlate timing van de 
inlaatklep.

6. Keerring

1

I3RH0B140003-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-5

Vereiste variatie van de timing

Diagnose-informatie en -procedures

Controleren van de compressie
U4RS0B1404001

Controleer als volgt de compressiedruk van alle 4 de 
cilinders:
1) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 

komen.
2) Zet de motor af nadat hij is opgewarmd.

OPMERKING

Plaats na het opwarmen van de motor de 
schakelhendel van de transmissie in 
"Neutraal" en trek de parkeerrem aan en 
blokkeer de aandrijfwielen.
 

3) Maak de stekkers van de bobine los (1).
4) Verwijder de bobines (2) samen met de 

hoogspanningskabel. (3)
5) Verwijder alle bougies.
6) Maak de brandstofverstuiverdraden (4) los aan de 

stekker.

Rijconditie Kleptiming Vereiste regeling Effect

Motor draait stationair Meest verlaat
Om de klepoverlap korter te maken en 
een tegenstroom uitlaatgas naar het 
inlaatspruitstuk te verhinderen.

Stabiliseren van de 
motorwerking bij stationair 
draaien.

Gemiddelde 
motorbelasting

Aan de vervroegde 
zijde

Om de klepoverlap langer te maken en 
de interne terugloop van uitlaatgas te 
verhogen en het pompverlies te 
verminderen.

Zuiniger brandstofverbruik
De uitlaatemissie verminderen.

Lichte motorbelasting Aan de verlate zijde
Om de klepoverlap korter te maken en 
een tegenstroom uitlaatgas naar het 
inlaatspruitstuk te verhinderen.

De motorstabiliteit behouden.

Laag of gemiddeld 
motortoerental met 
zware motorbelasting.

Aan de vervroegde 
zijde

Om de sluittiming van de inlaatklep te 
vervroegen en de volumetrische 
efficiëntie te verbeteren.

Verbetering van het motorkoppel 
bij laag en middelhoog toerental.

Hoog motortoerental 
bij zware 
motorbelasting

Aan de verlate zijde
Om de sluittiming van de inlaatklep te 
vertragen en de volumetrische 
efficiëntie te verbeteren.

Verbeterd motorvermogen.

Lage 
koelvloeistoftemperat
uur

Meest verlaat

Om de klepoverlap korter te maken en 
een tegenstroom uitlaatgas naar het 
inlaatspruitstuk te verhinderen, en 
minder benzine te verbruiken.
Om het stationair motortoerental te 
verlagen door de motorwerking bij 
stationair toerental te stabiliseren.

Stabiliseren van de 
motorwerking bij snel stationair 
draaien.
Zuiniger brandstofverbruik

Bij het starten en 
stoppen van de motor Meest verlaat

Om de klepoverlap korter te maken en 
een tegenstroom uitlaatgas naar het 
inlaatspruitstuk te verhinderen.

Verbeterde start

I2RH0B140003-01



1D-6 Mechanisch systeem van de motor: 

7) Monteer het speciaal gereedschap 
(compressiemeter) in het bougiegat.

Speciaal gereedschap
(A):  09915–64512
(B):  09915–64530
(C):  09915–67010

8) Ontkoppel de koppeling (1) (om de startbelasting op 
de motor te verminderen) bij een model met M/T en 
trap het gaspedaal (2) helemaal in zodat de gasklep 
volledig opent.

9) Laat de startmotor draaien op een volledig 
opgeladen accu en lees de hoogste druk af op de 
compressiemeter.

OPMERKING

• Om de compressiedruk te meten, moet de 
motor met behulp van een volledig 
opgeladen accu met minimaal 250 omw/
min worden gestart.

• Indien de gemeten compressiedruk lager 
is dan de grenswaarde, controleer dan de 
installatieconditie van het speciale 
gereedschap. Indien correct geïnstalleerd, 
bestaat er kans dat er een 
compressiedruklek is tussen zuigerveer en 
klep.

 

Compressiedruk
Standaard: 1400 kPa (14,0 kg/cm2, 199,0 psi)
Limiet: 1100 kPa (11,0 kg/cm2, 156,0 psi)
Max. verschil tussen eender welke twee 
cilinders: 100 kPa (1,0 kg/cm2, 14,2 psi)

10) Volg stap 7) t/m 9) voor iedere cilinder zodat 4 
waarden worden verkregen.

11) Na de controle de bougies en bobine (2) met een 
hoogspanningsdraad (3) installeren.

12) Bevestig de stekkers van de bobine (1).
13) Bevestig de brandstofverstuiverdraden (4) aan de 

stekker.

Controleren van het motorvacuüm
U4RS0B1404002

Het motorvacuüm dat ontstaat in de inlaatleiding geeft 
een goede indicatie van de conditie van de motor. Het 
motorvacuüm wordt als volgt gecontroleerd:
1) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 

komen.

OPMERKING

Plaats na het opwarmen van de motor de 
schakelhendel van de transmissie in 
"Neutraal" en trek de parkeerrem aan en 
blokkeer de aandrijfwielen.
 

2) Zet de motor uit en zet alle elektrische verbruikers 
uit.

3) Verwijder het luchtfilterhuis (1) en de resonantie-
uitlaatdemper (2).

(A)(C)

(B)

I3RH0B140009-01

I2RH0B140005-01

I2RH0B140003-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-7

4) Verwijder de PCV-slang (1) van de PCV-klep (2).

5) Verbind speciaal gereedschap (vacuümmeter) met 
PCV-slang (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09915–67311

6) Sluit PCV-klep (2) af met tape (3) of iets dergelijks.

7) Installeer het luchtfilterhuis en de resonantie-
uitlaatdemper.

8) Laat de motor met het voorgeschreven stationair 
toerental draaien en lees de waarde af op de 
vacuümmeter. Het vacuüm moet binnen het 
voorgeschreven bereik zijn.

Voorgeschreven bereik vacuüm (op zeeniveau)
59 – 73 kPa (45 – 55 cmHg, 17,7 – 21,6 in. Hg) bij 
voorgeschreven stationair toerental

9) Na controle het speciaal gereedschap 
(vacuümmeter) lostrekken van de PCV-slang.

10) Verwijder stop van PCV-klep.
11) Installeer het luchtfilterhuis en de resonantie-

uitlaatdemper.

Inspecteren van de klepspeling
U4RS0B1404003

1) Maak de negatieve accukabel los.
2) Verwijder het deksel van de cilinderkop zoals 

beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

3) Verwijder de bekleding rechts onderaan de motor 
indien nodig.

4) Draai de krukaspoelie (1) met een moersleutel van 
17 mm rechtsom tot de ronde uitsteeksels van de 
nokkenas (2) loodrecht staan op de afstandsringen 
(3) op de kleppen 1 en 7, zoals de afbeelding laat 
zien.

5) Controleer de klepspeling met een voelermaatje (4) 
zoals hieronder beschreven staat.
a) Controleer de klepspeling van kleppen 1 en 7.
b) Draai de nokkenassen 90° (door krukas met 

moersleutel te draaien).
c) Zorg ervoor dat de ronde uitsteeksels van de 

nokkenas (2) loodrecht staan op de 
afstandsringen (3) op de te controleren kleppen 
(in dit geval  3 en 8), eventueel bijregelen door 
de krukas te draaien. Controleer de klepspeling.

d) Net als voor b) – c), de klepspeling controleren 
van de kleppen 4 en 6.

e) Net als voor b) – c), de klepspeling controleren 
van de kleppen 2 en 5.

Indien de klepspeling niet is zoals voorgeschreven, 
noteert u die en corrigeert u de speling door een 
afstandsring te vervangen.

Specificatie klepspeling

1 2

I3RH0B140011-01

(A)

1 3 2

I3RM0A140003-01

Koud 
(koelvloeistoftemper
atuur 15 – 25 °C (59 – 

77 °F))

Warm 
(koelvloeistoftemper
atuur 60 – 68 °C (140 

– 154 °F))
Inlaat 0,18 – 0,22 mm

(0,007 – 0,009 in.)
0,21 – 0,27 mm
(0,008 – 0,011 in.)

Uitlaat 0,28 – 0,32 mm
(0,011 – 0,013 in.)

0,30 – 0,36 mm 
(0,012 – 0,014 in.)



1D-8 Mechanisch systeem van de motor: 

Afstandsring vervangen

1) Sluit de klep waarvan de afstandsring (2) vervangen 
moet worden door de krukas te draaien, draai dan 
de klepstoter (3) tot het ingesneden deel  (1) naar 
binnen is gericht zoals de afbeelding laat zien.

2) Laat de klep zakken door de krukas te draaien tot 
360°.

3) Houd de klepstoter als volgt in deze positie met een 
speciaal gereedschap.
a) Verwijder de bouten van de behuizing.
b) Controleer behuizingnummer en kies een 

speciaal gereedschap dat geschikt is voor dit nr. 
in de keuzetabel voor speciaal gereedschap.

Tabel speciaal gereedschap

c) Houd de klepstoter naar beneden zodat deze de 
afstandsring niet raakt bij het monteren van het 
speciaal gereedschap op de nokkenasbehuizing 
met de bout (1), trek de bouten aan met het 
voorgeschreven aantrekkoppel.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–67020
(A):  09916–67021

Aantrekkoppel
Bouten nokkenasbehuizing (a):  8 N·m (0,8 
kgf-m, 6,0 lb-ft) voor aantrekken van speciaal 
gereedschap

I3RM0A140004-01

I2RH0B140006-01

Nr. op 
nokkenasbehuizing

Markering op speciaal 
gereedschap

I2 IN2
I3, I4, I5 IN345
E2 EX2
E3, E4, E5 EX345

A: I Inlaatzijde of E: Uitlaatzijde
B: Positie van distributiekettingzijde
C: Wijzend naar distributiekettingzijde

I2RH0B140011-01

I3RM0A140005-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-9

4) Draai nokkenas ongeveer 90° rechtsom en verwijder 
de afstandsring (3).

WAARSCHUWING!

 

Nooit uw hand tussen nokkenas en 
klepstoter steken.

 

5) Meet met een micrometer (2) de dikte van de 
verwijderde afstandsring (1), en bepaal de 
vervanging door de dikte van de nieuwe afstandsring 
te berekenen met de volgende formule en tabel.

Voorgeschreven afstandsringdikte
Inlaatzijde:
A = B + C – 0,20 mm (0,008 in.)
Uitlaatzijde:
A = B + C – 0,30 mm (0,012 in.)
A: Dikte van nieuwe afstandsring
B: Dikte van verwijderde afstandsring
C: Gemeten klepspeling

Bijvoorbeeld aan de inlaatzijde:
Wanneer dikte van de verwijderde afstandsring 2,40 
(0,094 in.) mm is en de gemeten klepspeling 0,45 
mm (0,018 in) is.
A = 2,40 mm (0,094 in.) + 0,45 mm (0,018 in.) – 0,20 
mm (0,008 in.) = 2,65 mm (0,104 in.) 
Berekende dikte van de nieuwe afstandsring = 2,65 
mm (0,104 in.)

6) Kies het nr. van de nieuwe afstandsring (1) met een 
dikte zo dicht mogelijk bij de berekende waarde.

Beschikbare nieuwe afstandsringen nr.

7) Installeer de nieuwe afstandsring gericht naar de 
zijde van afstandsring nr. met klepstoter.

8) Hef de klep op door de krukas linksom te draaien (in 
tegengestelde richting van de voorgaande stap 4) en 
verwijder het speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–67020
(A):  09916–67021

1. Speciaal gereedschap
2. Magneet

I2RH0B140013-01

I2RH0B140014-01

Dikte mm (in.)
Afstands
ring nr.

Dikte mm (in.)
Afstands
ring nr.

2,175 (0,0856) 218 2,600 (0,1024) 260
2,200 (0,0866) 220 2,625 (0,1033) 263
2,225 (0,0876) 223 2,650 (0,1043) 265
2,250 (0,0886) 225 2,675 (0,1053) 268
2,275 (0,0896) 228 2,700 (0,1063) 270
2,300 (0,0906) 230 2,725 (0,1073) 273
2,325 (0,0915) 233 2,750 (0,1083) 275
2,350 (0,0925) 235 2,775 (0,1093) 278
2,375 (0,0935) 238 2,800 (0,1102) 280
2,400 (0,0945) 240 2,825 (0,1112) 283
2,425 (0,0955) 243 2,850 (0,1122) 285
2,450 (0,0965) 245 2,875 (0,1132) 288
2,475 (0,0974) 248 2,900 (0,1142) 290
2,500 (0,0984) 250 2,925 (0,1152) 293
2,525 (0,0994) 253 2,950 (0,1161) 295
2,550 (0,1004) 255 2,975 (0,1171) 298
2,575 (0,1014) 258 3,000 (0,1181) 300

1. Klepstoter
2. Nokkenas

I2RH0B140015-01

(A) 2

1

I3RM0A140006-01
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9) Monteer nokkenasbehuizing (1) en trek de bouten 
aan met het voorgeschreven aantrekkoppel.

Aantrekkoppel
Bout van de nokkenasbehuizing (a):  11 N·m (1,1 
kgf-m, 8,0 lb-ft)

10) Na het bijregelen opnieuw de klepspeling 
controleren.

11) Na controleren en bijregelen van alle kleppen.
12) Installeer het deksel van de cilinderkop zoals 

beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

Reparatie-instructies

Uitbouwen en inbouwen van luchtfilterelement
U4RS0B1406001

Uitbouwen

1) Open het luchtfilterhuis (1) door de klemmen ervan 
(2) los te maken.

2) Neem het luchtfilterelement uit het huis.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspecteren en schoonmaken van het 
luchtfilterelement

U4RS0B1406002

Inspecteren
Controleer het element op vervuiling. Vervang het 
element als het erg vuil is.

Reinigen
Verwijder het stof met perslucht via de luchtuitlaatzijde 
van het element.

Inbouwen en uitbouwen afdekkap van de 
cilinderkop

U4RS0B1406003
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de MAP-sensor (1) los.
3) Verwijder de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter 

(2).
4) Verwijder het luchtfilterhuis (3) en de resonantie-

uitlaatdemper (4).
5) Verwijder de afdekkap van de cilinderkop (5).

I2RH0B140149-01

1

2

I3RM0A140007-01

I2RH0B140150-01

4

5
3

1
2

I3RM0A140008-01
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6) Maak de stekkers van de bobine los (1).
7) Verwijder de bobines (2) samen met de 

hoogspanningskabel (3).
8) Verwijder de klem van de kabelboom (4) van de 

afdekkap van de cilinderkop.

9) Verwijder de oliepeilmeter (1).
10) Koppel de PCV-slang (2) los van de PCV-klep (3) en 

koppel de ontluchtingsslang (4) los van de afdekkap 
van de cilinderkop.

11) Verwijder de montagebouten van de afdekkap van 
de cilinderkop in de volgorde zoals aangegeven in 
de afbeelding.

12) Verwijder de afdekkap van de cilinderkop (1) met de 
pakking van de afdekkap van de cilinderkop (2) en 
de pakking van het bougiegat (3).

Inbouwen

1) Monteer nieuwe pakkingen voor het bougiegat (1) en 
een nieuwe pakking voor de afdekkap van de 
cilinderkop (2) op de afdekkap van de cilinderkop (3) 
zoals getoond in de afbeelding.

2) Verwijder olie, oud afdichtmiddel en stof van het 
afdichtvlak op de cilinderkop en de afdekkap. Na het 
schoonmaken een afdichtmiddel "A" aanbrengen op 
het volgende punt.
• Afdichtvlak (2) cilinderkopdekselpakking (1) zoals 

getoond.

“A”:  Waterdicht afdichtmiddel 99000–31250

I2RH0B140032-01

I2RH0B140033-01

I2RH0B140034-01

I2RH0B140035-01

I2RH0B140036-01
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• Pasvlak distributiekettingkap (1) en cilinderkop (2) 
zoals getoond.

“A”:  Waterdicht afdichtmiddel 99000–31250

3) Monteer het cilinderkopdeksel op de cilinderkop.

OPMERKING

Wees bij het monteren van het 
cilinderkopdeksel voorzichtig dat de 
dekselpakking of de pakkingen van de 
bougiegaten niet verschuiven of uitvallen.
 

4) Trek de bouten met het voorgeschreven 
aantrekkoppel in fasen aan zoals aangegeven in de 
afbeelding .

Aantrekkoppel
Bouten van cilinderkopdeksel (a):  8 N·m (0,8 
kgf-m, 6,0 lb-ft)

5) Monteer de PCV-slang (2) op de PCV-klep (1).
6) Sluit de ontluchtingslang (4) aan.
7) Monteer de oliepeilmeter.

8) Monteer de kabelboomklem op het 
cilinderkopdeksel.

9) Monteer de bobines samen met de 
hoogspanningskabels.

10) Zet de bobinestekkers en kabelboomklem stevig 
vast.

11) Monteer het cilinderkopdeksel.
12) Installeer het luchtfilterhuis en de resonantie-

uitlaatdemper.
13) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Gaskabelspeling regelen (voor modellen met A/
T en M/T)

U4RS0B1406004
Trap het gaspedaal (1) volledig in en meet de afstand 
tussen de gasklephefboom (2) en de hefboomaanslag 
(3) van het gasklephuis.
Indien de afstand niet is zoals voorgeschreven, regelt u 
die met de kabelstelmoer (4) en trekt u vervolgens de 
gaskabelborgmoer aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Gaskabelborgmoer (a):  12 N·m (1,2 kgf-m, 9,0 lb-ft)

Gaskabelspeling afstellen (met gaspedaal volledig 
ingedrukt)
“a”: 0,5 – 2,0 mm (0,02 – 0,07 in.)

I2RH0B140037-01

I3RH0B140016-01

3

2

1

4

5, (a)

“a”

I4RS0A140001-01
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Onderdelen gasklephuis
U4RS0B1406005

4

7[A]

[B]

6

2

5

8

3

1

(b)

(a)

2
I4RS0B140003-02

[A]: Voor modellen met A/T en M/T 4. Pakking : 3,5 N·m (0,35 kg-m, 2,5 lb-ft)
[B]: Voor model met semi-automatische transmissie 5. IAC-klep : 2,5 N·m (0,25 kg-m, 2,0 lb-ft)

1. Gasklephuis 6. Schroeven van IAC-klep : Niet opnieuw gebruiken.
2. Pakking gasklephuis 7. Schroeven TP-sensor
3. TP-sensor 8. Elektrisch gasklephuis



1D-14 Mechanisch systeem van de motor: 

Inspecteren gasklephuis
U4RS0B1406006

(Voor modellen met A/T en M/T)
Controleer of de gasklephefboom (1) soepel beweegt.

(Voor model met semi-automatische transmissie)
Controleer het elektrisch gasklephuis zoals beschreven 
in “Werkingscontrole gasklep” en “Werkingscontrole 
elektrisch gasklephuis” onder “Inspecteren van 
elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

Uitbouwen en inbouwen van gasklephuis (voor 
modellen met A/T en M/T)

U4RS0B1406007

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Tap de koelvloeistof af zoals beschreven in 

“Aftappen koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.
3) Maak de gaskabel (1) los van het gasklephuis.

4) Maak het EVAP-koolstoffilter en de afzuigklepkamer 
los, en verwijder de slang van het luchtfilterhuis.

5) Koppel de stekkers los van de TP-sensor (2) en IAC-
klep (3).

6) Koppel de koelvloeistofslangen (4) en de 
ontluchtingsslang (5) los van het gasklephuis (1).

7) Maak het gasklephuis los van het inlaatspruitstuk.
8) Verwijder de TP-sensor en de IAC-klep van het 

gasklephuis.

OPMERKING

Wees tijdens het demonteren en monteren 
van het gasklephuis voorzichtig dat de 
hefbomen op het gasklephuis niet worden 
vervormd of dat andere onderdelen niet 
worden beschadigd.
 

Inbouwen

1) Monteer de IAC-klep op het gasklephuis zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van de 
stationair-luchtregelklep (IAC-klep) (voor modellen 
met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

2) Monteer de TP-sensor op het gasklephuis zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor modellen 
met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”.

3) Reinig de pasvlakken en monteer de 
gasklephuispakking (1) op het inlaatspruitstuk.

4) Monteer het gasklephuis (1) aan het inlaatspruitstuk.
5) Sluit de stekkers stevig aan op de TP-sensor (2) en 

op de IAC-klep (3).

1
I3RM0A140011-01

1

I3RM0A140012-01

3

5 2

4

1

I3RM0A140013-01

1

I3RM0A140014-01
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6) Sluit de motorkoelvloeistofslangen (4) en de 
ontluchtingsslang (5) aan.

7) Sluit de gaskabel aan en stel de speling van de 
kabel op de voorgeschreven waarde af zoals 
beschreven in “Gaskabelspeling regelen (voor 
modellen met A/T en M/T): ”.

8) Monteer de slang van het luchtfilterhuis, de 
afzuigklepkamer en het EVAP-koolstoffilter.

9) Vul koelvloeistof bij zoals beschreven in 
“Doorspoelen en bijvullen van het koelsysteem:  in 
hoofdstuk 1F”.

10) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Uitbouwen en inbouwen van elektrisch 
gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B1406044

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Tap de koelvloeistof af zoals beschreven in 

“Aftappen koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.
3) Maak het EVAP-koolstoffilter en de afzuigklepkamer 

los, en verwijder de slang van het luchtfilterhuis.
4) Koppel de koelvloeistofslangen (1) en de 

ontluchtingsslang (2) los van het elektrisch 
gasklephuis (3).

5) Koppel de stekker (4) los van het elektrisch 
gasklephuis.

6) Maak het elektrisch gasklephuis los van het 
inlaatspruitstuk.

Inbouwen

1) Reinig de pasvlakken en monteer de 
gasklephuispakking (1) op het inlaatspruitstuk.

2) Monteer het elektrisch gasklephuis (1) op het 
inlaatspruitstuk.

3) Sluit de stekker (2) stevig aan op het elektrisch 
gasklephuis.

4) Sluit de koelvloeistofslangen (3) en de 
ontluchtingsslang (4) aan op het elektrisch 
gasklephuis (1).

5) Monteer het EVAP-koolstoffilter en de 
afzuigklepkamer alsook de slang van het 
luchtfilterhuis.

6) Vul koelvloeistof bij zoals beschreven in 
“Doorspoelen en bijvullen van het koelsysteem:  in 
hoofdstuk 1F”.

7) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

3

5 2

4

1

I3RM0A140013-01

2

4

3

1
I4RS0B140004-02

1

I4RS0B140005-01

4

2

1

3
I4RS0B140006-01
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Reinigen gasklephuis
U4RS0B1406008

(Voor modellen met A/T en M/T)
Reinig de boring van het gasklephuis (1) en het 
stationair-luchtkanaal (2) met perslucht.

LET OP!
 

De TP-sensor, de stationair-luchtregelklep of 
andere onderdelen die rubber bevatten, 
mogen niet in een oplosmiddel of andere 
sterke reinigingsmiddelen worden 
ondergedompeld. Indien dit wel wordt 
gedaan, kunnen de onderdelen opzwellen, 
verharden of vervormd worden.
 

(Voor model met semi-automatische transmissie)
Reinig het elektrisch gasklephuis zoals beschreven bij 
“Visuele controle gasklep” onder “Inspecteren van 
elektrisch gasklephuis (voor model met semi-
automatische transmissie):  in hoofdstuk 1C”.

2

1

I3RM0A140015-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-17

Onderdelen gasklephuis en inlaatspruitstuk
U4RS0B1406009

I4RS0B140007-01

[A]: Voor model met semi-automatische 
transmissie

6. O-ring 13. Afzuigklep van EVAP-koolstoffilter 20. Aan de afdekkap van de 
cilinderkop.

[B]: Voor modellen met A/T en M/T 7. EGR-leiding 14. Afzuigklepslang van EVAP-koolstoffilter 21. Aan rembekrachtiger
1. Inlaatspruitstuk 8. O-ring 15. Slang rembekrachtiging 22. Naar luchtfilterbehuizing
2. O-ring inlaatspruitstuk 9. Pakking 16. Bout afblaasklepsteun EVAP-koolstoffilter : 5 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)
3. Gasklephuis 10. MAP-sensor 17. Bout gasklephuis : Niet opnieuw gebruiken.
4. TP-sensor 11. PCV-klepslang 18. Aan EGR-klep
5. IAC-klep 12. Ontluchtingsslang 19. Aan PCV-klep



1D-18 Mechanisch systeem van de motor: 

Uitbouwen en inbouwen van het 
inlaatspruitstuk

U4RS0B1406010

Uitbouwen

1) Verwijder het klephuis zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van gasklephuis (voor 
modellen met A/T en M/T): ” of “Uitbouwen en 
inbouwen van elektrisch gasklephuis (voor model 
met semi-automatische transmissie): ”.

2) Koppel de stekker van de MAP-sensor (1) los.
3) Maak de volgende slangen los:

• Slang van de rembekrachtiger (2) van de 
afdekkap van de cilinderkop

• PCV-slang (3) van PCV-klep
4) Maak de EGR-leidingbout (4) los van de EGR-klep.

5) Verwijder het inlaatspruitstuk (1) en EGR-leiding (2) 
van de cilinderkop, en verwijder daarna de pakking 
en O-ring ervan.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik een nieuwe O-ring voor het inlaatspruitstuk.
• Gebruik een nieuwe pakking en O-ring voor de EGR-

leiding .
• Trek de bout van de afblaasklepsteun van het EVAP-

koolstoffilter aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout afblaasklepsteun EVAP-koolstoffilter:  5 N·m 
(0,5 kgf-m, 4,0 lb-ft)

• Monteer bout (2) en moer (1) van het inlaatspruitstuk 
zoals de afbeelding laat zien.

• Controleer of alle verwijderde onderdelen correct zijn 
teruggeplaatst.
Monteer eventuele onderdelen die nog niet zijn 
teruggeplaatst.

• Stel de speling van de gaskabel af zoals beschreven 
in “Gaskabelspeling regelen (voor modellen met A/T 
en M/T): ”.

• Vul koelvloeistof bij zoals beschreven in “Doorspoelen 
en bijvullen van het koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.

• Na het inbouwen, het contactslot op ON zetten maar 
met de motor OFF, daarna controleren op 
brandstoflekken.

• Tenslotte de motor starten en de motor controleren op 
koelmiddellekken.

3

1
24

I4RS0A140004-01

1

2

I3RM0A140018-01

1

2

2

I4RS0A140005-01
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Onderdelen motorophanging
U4RS0B1406011

I4RS0B140023D-02

[A]: Voor M15-motor met A/T 10. Bout rechtse motorophanging 22. Bout nr. 3 van de beugel van de achterste 
motorophanging



1D-20 Mechanisch systeem van de motor: 

Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel
U4RS0B1406012

Uitbouwen

1) Initialiseren van TCM (semi-automatische 
transmissie) zoals beschreven in “Initialisatie van 
TCM (semi-automatische transmissie):  in hoofdstuk 
5D”.

2) Breng de koppeling in de juiste stand alvorens de 
semi-automatische transmissie uit te bouwen, zoals 
beschreven in “Koppelingspositieregeling:  in 
hoofdstuk 5D”.

3) Laat de brandstofdruk af zoals beschreven in 
“Procedure voor het ontlasten van de brandstofdruk:  
in hoofdstuk 1G”.

4) Maak de negatieve en positieve kabels los van de 
accu.

5) Verwijder accu en bak.
6) Verwijder de motorkap nadat de 

voorruitsproeierslang is losgemaakt.
7) Verwijder de rechter en linker onderdeksels van de 

motor.
8) Verwijder de A/C-compressorriem zoals beschreven 

in “Compressoraandrijfriem uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 7B”.

9) Tap de motorolie af zoals beschreven in “Verversen 
van de motorolie en vervangen van het oliefilter:  in 
hoofdstuk 0B”.

10) Tap de versnellingsbakolie af zoals beschreven in 
“Olieverversing bij semi-automatische transmissie:  
in hoofdstuk 5D”, “Olieverversing bij 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M13- Motor in hoofdstuk 5B”, “Olieverversing bij 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M15- Motor in hoofdstuk 5B” of “A/T-vloeistof 
verversen:  in hoofdstuk 5A”.

11) Tap de koelvloeistof af zoals beschreven in 
“Aftappen koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.

12) Verwijder het schutbord zoals beschreven in 
“Onderdelen schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

13) Maak de stekker van de MAP-sensor (1) los.
14) Verwijder het luchtfilterhuis (2) en de resonantie-

uitlaatdemper (3).

15) Verwijder de aftapslang van het koolstoffilter (4) van 
de ontluchtingsklep van het EVAP-koolstoffilter.

16) Met de slang aangesloten, de A/C-compressor 
losmaken uit zijn steun (indien uitgerust) zoals 
beschreven in “Compressorsamenstel uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 7B”.

LET OP!
 

Plaats de A/C-compressor op een plek waar 
geen schade kan worden veroorzaakt tijdens 
het uitbouwen en inbouwen van het 
motorsamenstel.
 

17) Maak de elektrische bedrading los van de volgende 
onderdelen:
• TP-sensor (1) (voor modellen met A/T en M/T)
• MAP-sensor (2)
• ECT-sensor (3)
• EGR-klep (4)
• CMP-sensor (5)
• IAC-klep (6) (voor modellen met A/T en M/T)
• Bobine-samenstel (7)
• Verstuivers (8)
• Verwarmde zuurstofsensor (9)
• Olieregelklep (10) (voor motor met VVT-systeem)
• Schakelaar motoroliedruk (11)
• CKP-sensor (12)
• Detonatiesensor (13)
• VSS (14)

[B]: Voor M15-motor met M/T 11. Bout linkse motorophangingsbus 23. Geel merkteken
[C]: Voor M13-motor met M/T 12. Bout beugel nr. 1 motorophanging links 24. Voorkant voertuig
[D]: Voor M13-motor met semi-automatische 

transmissie
13. Bout linkse motorophangingsbeugel nr. 2 (kort) 25. Achterste motorophangingsversterking

1. Rechtse motorophangingsbeugel 14. Bout linkse motorophangingsbeugel nr. 2 (lang) 26. Bout achterste motorophangingsversterking
2. Rechtse motorophanging 15. Moer linkse motorophangingsbeugel 27. Bout achterste motorophangingsbeugel nr. 4
3. Linkse motorophangingsbeugel nr. 1 28. Bout achterste motorophangingsbeugel nr. 1 

(Bout voorbehandeld met borgmiddel)
4. Linkse motorophanging 16. Moer linkse motorophanging : 65 N·m (6,5 kg-m, 47,0 lb-ft)
5. Linkse motorophangingsbeugel nr. 2 17. Bout achterste motorophanging : 55 N·m (5,5 kg-m,  40,0 lb-ft)
6. Achterste motorophanging 18. Bout achterste motorophangingsbeugel nr. 1 

(Onvoorbehandelde bout)
: 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)

7. Achterste motorophangingsbeugel nr. 1 19. Bout achterste motorophangingsbus : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)
8. Achterste motorophangingsbeugel nr. 2 20. Bout achterste motorophangingsbeugel nr. 2 : Niet opnieuw gebruiken.
9. Moer rechtse motorophanging 21. Bout beugel achterste motorophanging

3
2

1

4

I3RM0A140022-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-21

• Achteruitrijlichtschakelaar (15) (voor modellen met 
M/T en semi-automatische transmissie)

• Dynamo (16)
• Motor starten (17)
• Aansluitmassa (18) van motorblok
• Massakabel accu (19) van achteraseenheid
• Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) (28) 

(voor model met A/T)
• Solenoïdeklep (29) (voor model met A/T)
• Transmissiebereikschakelaar (30) (voor model 

met A/T)
• Toerentalsensor van de ingaande as (31) (voor 

modellen met M/T en semi-automatische 
transmissie)

• Schakelaar magneetkoppeling van A/C-
compressor (indien uitgerust)

• Stekker elektrisch gasklephuis (voor model met 
semi-automatische transmissie)

• Koppelingsactuatormotor (34) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

• Koppelingsslagsensor (35) (voor model met semi-
automatische transmissie)

• Schakelactuatormotor (36) (voor model met semi-
automatische transmissie)

• Schakelslagsensor (37) (voor model met semi-
automatische transmissie)

• Kiesactuatormotor (38) (voor model met semi-
automatische transmissie)

• Kiesslagsensor (39) (voor model met semi-
automatische transmissie)

• Neutraalstartschakelaar (33) (voor model met 
semi-automatische transmissie)

• Elk van de kabelboomklemmen
18) Verwijder de zekeringkast uit zijn steun.
19) Maak de volgende kabels los:

• Gaskabelspeling (20) (voor modellen met A/T en 
M/T)

• Versnellingsbedieningskabel (21) (voor model met 
M/T)

• Schakelbedieningskabel (22) (voor model met M/
T)

• A/T-kieskabel (32) (voor model met A/T)

20) Maak de volgende slangen los:
• A/T-koelvloeistofslangen
• Rembekrachtigerslang (24) van het 

inlaatspruitstuk
• In- en uitlaatslang van de radiateur (25) van elke 

leiding
• In- en uitlaatslang van de verwarmer (26) van elke 

leiding.
• Brandstoftoevoerslangen (27) van de 

brandstoftoevoerleiding
21) Maak de koppelingsbedieningscilinder (23) los terwijl 

de slang is losgekoppeld. (voor model met M/T)

LET OP!
 

Plaats de koppelingsbedieningscilinder op 
een plek waar geen schade kan worden 
veroorzaakt tijdens het uitbouwen en 
inbouwen van het motorsamenstel.
 



1D-22 Mechanisch systeem van de motor: 

22) Maak de linker en rechter aandrijfas los van het 
differentieel zoals beschreven in “Voorste aandrijfas 
uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

OPMERKING

Bij het uitbouwen van motor en transmissie 
hoeven de aandrijfassen niet te worden 
losgemaakt van de fusees.
 

23) Demonteer uitlaat nr.1, nr. 2 en de centrale pijpen 
zoals beschreven in “Inbouwen en uitbouwen van 
het uitlaatspruitstuk:  in hoofdstuk 1K”.

24) Ondersteun het motorsamenstel met behulp van de 
motorsteuninrichting zoals beschreven in 
“Motorsteunpunten:  in hoofdstuk 0A”.

25) Demonteer het ophangingsframe zoals beschreven 
in “Uitbouwen en inbouwen hulpchassis vooraan, 
stabilisatorstang en/of bussen:  in hoofdstuk 2B”.

26) Verwijder de achterste motorophanging van de 
achterste motorbevestigingsbeugel nr. 1.

27) Ondersteun motor en transmissie met een krik en 
verwijder de motorsteuninrichting.

28) Verwijder de moeren van de linker 
motorbevestigingsbeugel (1) en de rechter 
motorbevestigingsbeugel (2).

1
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[A]: Voor model met A/T
[B]: Voor model met A/T
[C]: Voor model met semi-automatische transmissie
[D]: Voor M15-motor
[E]: Voor M13-motor

1

2
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-23

29) Alvorens de motor samen met de transmissie uit het 
voertuig te verwijderen, controleert u nogmaals of 
alle slangen, elektrische draden en kabels zijn 
losgemaakt van motor en transmissie.

30) Laat de motor samen met de transmissie uit het 
motorcompartiment zakken.

LET OP!
 

Om schade aan de A/C-compressor en 
koppelingsbedieningscilinder te voorkomen, 
moet u deze omhoog brengen alvorens de 
motor te laten zakken. Zorg ervoor dat de A/
C-compressor en 
koppelingsbedieningscilinder niet worden 
beschadigd.
 

31) Maak de transmissie los van de motor zoals 
beschreven in “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en opnieuw monteren: Voor Model Met 
M13- Motor in hoofdstuk 5B”, “Handgeschakelde 
versnellingsbak demonteren en opnieuw monteren: 
Voor Model Met M15- Motor in hoofdstuk 5B”, 
“Automatische transmissie demonteren en opnieuw 
monteren:  in hoofdstuk 5A” of “Semi-automatische 
transmissie-eenheid demonteren en opnieuw 
monteren:  in hoofdstuk 5D”.

32) Demonteer koppelingsdeksel en koppelingsplaat 
zoals beschreven in “Deksel van koppelingshuis, 
koppelingsplaat en vliegwiel uitbouwen en 
inbouwen:  in hoofdstuk 5C”.

Inbouwen

1) Monteer koppelingsdeksel en koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Deksel van koppelingshuis, 
koppelingsplaat en vliegwiel uitbouwen en 
inbouwen:  in hoofdstuk 5C” (voor model met M/T) of 
“Deksel van koppelingshuis en koppelingsplaat 
uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 5D” (voor 
model met semi-automatische transmissie).

2) Verbind de transmissie met de motor zoals 
beschreven in “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en opnieuw monteren: Voor Model Met 
M13- Motor in hoofdstuk 5B”, “Handgeschakelde 
versnellingsbak demonteren en opnieuw monteren: 
Voor Model Met M15- Motor in hoofdstuk 5B”, 

“Automatische transmissie demonteren en opnieuw 
monteren:  in hoofdstuk 5A” of “Semi-automatische 
transmissie-eenheid demonteren en opnieuw 
monteren:  in hoofdstuk 5D”.

3) Til motor en transmissie in het motorcompartiment 
met een krik.

4) Bevestig de moeren van de linker 
motorbevestigingsbeugel (1) en de rechter 
motorbevestigingsbeugel (2).
Trek deze moeren met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Moer linkse motorophangingsbeugel (a):  55 N·m 
(5,5 kgf-m, 40,0 lb-ft)
Moer rechtse motorophanging (b):  65 N·m (6,5 
kgf-m, 47,0 lb-ft)

5) Ondersteun het motorsamenstel met behulp van de 
motorsteuninrichting zoals beschreven in 
“Motorsteunpunten:  in hoofdstuk 0A”.

6) Monteer de achterste motorophanging op de 
achterste motorbevestigingsbeugel nr. 1.

Aantrekkoppel
Bout achterste motorophangingsbus:  55 N·m (
5,5 kgf-m, 40,0 lb-ft)

7) Monteer het ophangingsframe zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen hulpchassis vooraan, 
stabilisatorstang en/of bussen:  in hoofdstuk 2B”.

8) Verwijder de steuninrichting.
9) Monteer uitlaat nr.1, nr. 2 en de centrale pijpen zoals 

beschreven in “Inbouwen en uitbouwen van 
uitlaatpijp en demper:  in hoofdstuk 1K”.

10) Koppel de aandrijfassen zoals beschreven in 
“Voorste aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 3A”.

I4RS0A140009-01

1, (a)

2, (b)

I4RS0A140010-01



1D-24 Mechanisch systeem van de motor: 

11) Verbind de losgekoppelde slangen, kabels en 
elektrische draden in omgekeerde volgorde en let 
daarbij op het volgende.
• Draai de moeren met het voorgeschreven koppel 

vast.

Aantrekkoppel
Aansluitingsmoer startmotor:  11 N·m (1,1 kgf-
m, 8,0 lb-ft)
Aansluitingsmoer dynamo:  6 N·m (0,6 kgf-m, 4,5 
lb-ft)

12) Installeer het luchtfilterhuis en de resonantie-
uitlaatdemper.

13) Monteer het schutbord zoals beschreven in 
“Onderdelen schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

14) Plaats de A/C-compressor in op zijn steun (indien 
uitgerust) zoals beschreven in 
“Compressorsamenstel uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 7B”.

15) Stel de spanning van de A/C-compressorriem af 
(indien uitgerust) zoals beschreven in “Inspectie en 
afstellen compressoraandrijfriem:  in hoofdstuk 7B”.

16) Stel de speling van de gaskabel af zoals beschreven 
onder “Gaskabelspeling regelen (voor modellen met 
A/T en M/T): ” in dit hoofdstuk.

17) Controleer of alle verwijderde onderdelen correct zijn 
teruggeplaatst.
Monteer eventuele onderdelen die nog niet zijn 
teruggeplaatst.

18) Vul koelvloeistof bij zoals beschreven in 
“Doorspoelen en bijvullen van het koelsysteem:  in 
hoofdstuk 1F”.

19) Vul de motor met motorolie zoals beschreven in 
“Verversen van de motorolie en vervangen van het 
oliefilter:  in hoofdstuk 0B”.

20) Vul de transmissie met versnellingsbakolie zoals 
beschreven in “Semi-automatische transmissie-
eenheid demonteren en opnieuw monteren:  in 
hoofdstuk 5D”, “Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor in 
hoofdstuk 5B”, “Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor in 
hoofdstuk 5B” of “A/T-vloeistof verversen:  in 
hoofdstuk 5A”.

21) Monteer accu en bak.
22) Verbind de negatieve en positieve kabels met de 

accu.
23) Controleer of er geen brandstoflekkage, 

koelvloeistoflekkage, olielekkage of uitstoot van 
uitlaatgassen is bij de verbindingen.



Mechanisch systeem van de motor: 1D-25

Onderdelen van de distributiekettingkap
U4RS0B1406013

I4RS0B140010-02

[A]: Voor motor met VVT 8. Montagemoer van de 
distributiekettingkap

17. Olieregelklep

[B]: Voor motor zonder VVT 9. Oliepassage nr. 1 18. Montagemoer olieregelklep
1. Bout krukaspoelie  10. Koperen afdichtring 19. Kap
2. Krukaspoelie 11. Bout oliepassage nr. 1 : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)
3. Oliekeerring

: Smeer motorolie op de oliekeerringlip.
12. Oliepassage nr. 2 : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)

4. Distributiekettingkap
: Breng afdichtmiddel 99000-31140 aan op het 
pasvlak van de cilinder en de cilinderkop.
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op het 
pasvlak van de distributiekettingkap zoals 
afgebeeld in Stap 4) van “Inbouwen” onder 
“Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

13. Bout oliepassage nr. 2 : 30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft)

5. Pen 14. Oliepassage nr. 3 : 150 N·m (15,0 kg-m, 108,5 lb-ft)
6. Lagerkapbout 15. Bout oliepassage nr. 3 : Niet opnieuw gebruiken.
7. Montagebouten van de distributiekettingkap 16. O-ring

: Breng motorolie aan.



1D-26 Mechanisch systeem van de motor: 

Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap

U4RS0B1406014

LET OP!
 

• Houd de werktafel, gereedschappen en 
handen proper tijdens de revisie

• Wees vooral voorzichtig om aluminium 
onderdelen niet te beschadigen.

• Verwijderde onderdelen niet blootstellen 
aan stof. Houd ze altijd proper.

 

Uitbouwen

1) Verwijder de motor uit het voertuig zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel: ”.

2) Demonteer de waterpomp / dynamoriem zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen waterpomp/
dynamo-aandrijfriem:  in hoofdstuk 1F”.

3) Verwijder de bout van de de krukaspoelie.
Zet de krukaspoelie (1) vast met speciaal 
gereedschap zoals de afbeelding laat zien.

Speciaal gereedschap
(A):  09917–68221

4) Bouw de krukaspoelie (1) uit.
Gebruik speciaal gereedschap als deze zich moeilijk 
laat verwijderen.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–36011
(B):  09926–58010

5) Verwijder het deksel van de cilinderkop zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

6) Verwijder het carter zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van oliecarter en oliepompzeef:  in 
hoofdstuk 1E”.

7) Bouw de waterpomppoelie uit.
8) Verwijder de A/C-steun van het motorblok.
9) Verwijder oliepassage nr. 2 (1) en nr. 3 (2) bij een 

motor met VVT.

10) Verwijder de dop (1) van de distributiekettingkap (2).
11) Verwijder de distributiekettingkap (2).

12) Verwijder de olieregelklep van de 
distributiekettingkap zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van olieregelklep (voor motor met 
VVT): ”.I2RH0B140051-01

I2RH0B140052-01

1

2

I3RH0B140021-01

1

2

I3RH0B140022-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-27

Inbouwen

1) Reinig het afdichtvlak op de distributiekettingkap, het 
motorblok en de cilinderkop.
Verwijder olie, oud afdichtmiddel en stof van het 
afdichtvlak.

2) Monteer de oliedichting (1) op de 
distributiekettingkap indien deze is verwijderd.

OPMERKING

Bij het monteren van een nieuwe 
oliedichting, vastdrukken op de 
distributiekettingkap (2) met speciaal 
gereedschap (lagerinbouwgereedschap) 
zoals getoond in de afbeelding.
 

Drijf de nieuwe afmeting in
“a”: 1,5 mm (0,06 in.)

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75810

3) Monteer de olieregelklep op de distributiekettingkap 
zoals beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van 
olieregelklep (voor motor met VVT): ”.

4) Breng afdichtmiddel "A" aan op het pasvlak van de 
cilinder en cilinderkop "B" op het pasvlak van de 
distributiekettingkap zoals getoond in de afbeelding.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31140
“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Hoeveelheid afdichtmiddel voor 
distributiekettingkap
Breedte "a": 3 mm (0,12 in.)
Hoogte "b": 2 mm (0,08 in.)

5) Breng motorolie aan op de oliekeerringlip, monteer 
daarna de distributiekettingkap (1). Trek de bouten 
en moeren met het voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING

Alvorens de distributiekettingkap te 
monteren, controleren of de pen stevig vast 
zit.
 

Aantrekkoppel
Bout distributiekettingkap (a):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)
Moer distributiekettingkap (b):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)

6) Breng motorolie aan op de nieuwe O-ringen (2) en 
bevestig ze op de dop (3).

7) Monteer de dop (3) op de distributiekettingkap (1)
Draai de bouten met het voorgeschreven koppel 
vast.

Aantrekkoppel
Lagerkapbout (c):  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

8) Breng een nieuwe O-ring (1) aan op de oliepassage 
nr. 2 (2) en nr. 3 (3) bij een motor met VVT.

I2RH0B140058-01

I3RH0B140025-01

(a)

(b)

(c)

1

2
3

I4RS0B140011-02



1D-28 Mechanisch systeem van de motor: 

9) Monteer de leidingen van de galerij van de 
dieselinspuitpomp nr. 2 en nr. 3 op de cilinderkop (4) 
en op de distributiekettingkap (5) bij een motor met 
VVT.
Draai de bouten met het voorgeschreven koppel 
vast.

Aantrekkoppel
Bout van de oliepassage nr. 2 en nr. 3 (a):  11 
N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

10) Bouw de waterpomppoelie in.
11) Installeer het deksel van de cilinderkop zoals 

beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

12) Monteer het carter zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van oliecarter en oliepompzeef:  in 
hoofdstuk 1E”.

13) Monteer de krukaspoelie (1). Trek de bout (2) met 
het voorgeschreven koppel aan. Om de krukaspoelie 
vast te zetten een speciaal gereedschap gebruiken 
zoals getoond in de afbeelding.

Speciaal gereedschap
(A):  09917–68221

Aantrekkoppel
Bout krukaspoelie (a):  150 N·m (15,0 kgf-m, 
108,5 lb-ft)

14) Monteer de motor in het voertuig zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel: ”.

Inspecteren van de distributiekettingkap
U4RS0B1406015

Oliekeerring
Controleer de oliekeerringlip op defecten en 
beschadiging. Vervang indien nodig.

Distributiekettingkap
Inspecteer zeef (1) van oliedoorvoer voor de aandrijving 
van het distributiekettingwiel van de inlaatnok (VVT-
bediening).
Indien verstopt de zeef reinigen.

Uitbouwen en inbouwen van olieregelklep (voor 
motor met VVT)

U4RS0B1406016

Uitbouwen
Verwijder de oliepassage nr.1 (1) en de olieregelklep (2) 
van de distributiekettingkap (3).

(a)

(a)

1
23
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-29

Inbouwen

1) Breng een nieuwe O-ring (4) aan op de 
olieregelklep.

2) Monteer de olieregelklep op de distributiekettingkap.
Trek de moeren aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Montagemoer olieregelklep (a):  11 N·m (1,1 kgf-
m, 8,0 lb-ft)

3) Monteer de oliepassage nr. 1 met nieuwe koperen 
afdichtringen (5) op de distributiekettingkap.
Trek de bouten aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout oliepassage nr. 1 (b):  30 N·m (3,0 kgf-m, 
21,5 lb-ft)

Inspecteren van olieregelklep (voor motor met 
VVT)

U4RS0B1406017

Olieregelklep

1) Inspecteer de zeef (1) en het pasvlak (2) van de 
olieregelklep op verstopping of beschadiging. Reinig 
de olieregelklep als ze verstopt is of als er er 
vreemde zaken aanwezig zijn op de zeef of het 
pasvlak van de olieregelklep.
Vervang de olieregelklep indien het pasvlak 
beschadigd is.

2) Controleer de weerstand tussen de aansluitingen 
van de olieregelklep.

Weerstand olieregelklep
6,7 – 7,7 Ω (bij 20 °C (68 °F))

Oliepassage
Inspecteer de oliepassage nr. 1, nr. 2 (2) en nr. 3 (3).
Vervangen bij breuken, vervormingen of verstoppingen.

1

5
(b)

3

(a)

2

4

5

I3RM0A140027-01

1

2

I3RM0A140028-01

1

3

2

I3RH0B140030-01



1D-30 Mechanisch systeem van de motor: 

Onderdelen van de distributieketting en de riemspanner
U4RS0B1406018

Uitbouwen en inbouwen van de 
distributieketting en de riemspanner

U4RS0B1406019

Uitbouwen

LET OP!
 

Nadat de distributieketting is verwijderd, 
mogen de krukas en de nokkenassen niet 
verder dan in de afbeelding is aangegeven 
onafhankelijk van elkaar worden 
rondgedraaid, zoals beschreven in het 
hoofdstuk "Inbouwen".
Indien dit wel wordt gedaan, is het mogelijk 
dat de zuiger en de kleppen elkaar in hun 
respectieve beweging hinderen, met 
beschadiging van de onderdelen als gevolg.
 

1) Verwijder de distributiekettingkap zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

2) Breng nokkenassen en krukas in de juiste stand 
door als volgt aan de krukas te draaien.
a) Laat de merktekens (1) op de kettingwielen van 

de in- en uitlaatnokkenas samenvallen met de 
inkepingen (2) in de cilinderkop.

b) Laat bij een motor met VVT de sleutel van het 
krukaskettingwiel (3) samenvallen met de 
inkeping op het motorblok (4).

Bij een motor zonder VVT brengt u de sleutel 
van het krukaskettingwiel (3) bovenaan de 
krukas zoals de afbeelding laat zien.

3) Verwijder de afsteller van de riemspanner 
spanrolafsteller van de distributieketting (5).

4) Verwijder de riemspanner van de distributieketting 
(6).

5) Verwijder de geleider van de distributieketting nr. 1 
(7).

I4RS0A140012-01

1. Distributiekettingwiel van de krukas 5. Afsteller distributiekettingspanner : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)
 2. Distributieketting

: Breng motorolie aan.
6. Bevestigingsbout afsteller distributiekettingspanner : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)

 3. Geleider distributieketting nr. 1
: Breng motorolie aan op het glijvlak

7. Bout van de distributieriemspanner

 4. Spanner van de distributieketting
: Breng motorolie aan op het glijvlak

8. Bout distributiekettinggeleider nr. 1



Mechanisch systeem van de motor: 1D-31

6) Verwijder de distributieketting (8) samen met het 
distributiekettingwiel van de krukas (9).

Inbouwen

LET OP!
 

Nadat de distributieketting is verwijderd, 
mogen de nokkenas en de krukas niet verder 
("a", "b") dan in de afbeelding is aangegeven 
onafhankelijk van elkaar worden 
rondgedraaid.
Indien dit wel wordt gedaan, is het mogelijk 
dat de zuiger en de kleppen elkaar in hun 
respectieve beweging hinderen, met 
beschadiging van de onderdelen als gevolg.
 

1) Controleer of de merktekens (1) op de 
distributiekettingwielen van de inlaat- en 
uitlaatnokkenas samenvallen met de inkepingen (2) 
op de cilinderkop zoals getoond in de afbeelding.

2) Plaats de sleutel (3) en draai de krukas om de 
sleutel op de bovenkant van de krukas te 
positioneren.

3) Monteer de distributieketting door de donkerblauwe 
plaat (1) van de distributieketting en het driehoekige 
merkteken (2) op het distributiekettingwiel van de 
nokkenas zoals getoond in de afbeelding op een lijn 
te brengen.

3

4

1

1

2

5

6
7

8

9

I3RH0B140032-01
“a”: 90° 4. Toegelaten draaibereik nokkenas (IN en EX).

Door middel van merktekens op het distributiekettingwiel van 
de nokkenas binnen 15° van de inkepingen op de cilinderkop 
rechts en links.

“b”: 15° 5. Toegelaten draaibereik krukas.
Door middel van sleutel op krukas, binnen 90° van de 
onderkant rechts en links.

“a”

“b”“b” “b”“b”

“a”

1

1
2

4

3

5

I4RS0A140021-01



1D-32 Mechanisch systeem van de motor: 

4) Bevestig  het distributiekettingwiel op de 
distributieketting door de gouden plaat (3) van de 
distributieketting en het cirkelvormige merkteken (4) 
op de krukas van het distributiekettingwiel op een lijn 
te brengen. Monteer daarna het distributiekettingwiel 
van de krukas voorzien van ketting op de krukas.

5) Breng motorolie aan op het glijvlak van de geleider 
van de distributieketting nr. 1 (1) en monteer zoals 
getoond in de afbeelding.
Trek de geleidebouten met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout distributiekettinggeleider nr. 1 (a):  11 N·m (
1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

6) Breng motorolie aan op het glijvlak van de 
riemspanner (1) en monteer de riemspanner en het 
afstandsstuk.
Trek de spanbout met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bout van de distributieriemspanner (a):  25 N·m (
2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

[A]: Voor motor met VVT
[B]: Voor motor zonder VVT
[C]: Zicht C

21

Ong.
      60 Ong.  

      30 

1

[B]

3 4

1
1 2

2

Ong.  
      60 Ong.  

      30 

C

[A]

[C]

I4RS0B140020D-01

I2RH0B140062-01

I2RH0B140063-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-33

7) Controleer of de merktekens (1) op de 
distributiekettingwielen van de in- en uitlaatnokkenas 
samenvallen donkerblauwe plaatjes (2) van de 
distributieketting en of het merkteken (3) op het 
distributiekettingwiel van de krukas samenvalt met 
het gouden plaatje (4) van de distributieketting.

8) Draai de plunjer (1) door het chassis (2) te draaien in 
de richting van de pijl en monteer een veerhouder 
(3) (draad) om de plunjer op zijn plaats te houden.

9) Monteer de afsteller van de riemspanner van de 
distributieketting (1) met een veerhouder (2).
Trek de afstelbouten aan met het voorgeschreven 
koppel aan en verwijder daarna een veerhouder van 
de riemspanner.

Aantrekkoppel
Bout van de afsteller van de 
distributieriemspanner (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)

[A]: Voor motor met VVT
[B]: Voor motor zonder VVT
[C]: Zicht C

21

      60       30 

1

[B]

3 4

1
1 2

2

Ong.

Ong.
Ong.

Ong.      60  
      30 

C

[A]

[C]

I4RS0B140022D-02

I2RH0B140065-01

I2RH0B140066-01



1D-34 Mechanisch systeem van de motor: 

10) Breng motorolie aan op de distributieketting en draai 
de krukas vervolgens 2 slagen rechtsom en 
controleer of de merktekens (1) zich in de volgende 
posities bevinden.
• Kettingwielen van in- en uitlaatnokkenas vallen 

samen met inkepingen (2) op cilinderkop en 
sleutel (3).

• Bij een motor met VVT valt sleutel van het 
krukaskettingwiel (3) samen met de inkeping op 
het motorblok (4).

• Bij een motor zonder VVT zit de sleutel van het 
krukaskettingwiel (3) bovenaan de krukas zoals 
de afbeelding laat zien.

11) Monteer de distributiekettingkap zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

12) Verricht stap 9) tot 14) van “Inbouwen” van 
“Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

Inspecteren van de distributieketting en de 
riemspanner

U4RS0B1406020

Geleider distributieketting nr. 1
Controleer de schoen (1) op slijtage en beschadigingen.

Spanner van de distributieketting
Controleer de schoen (1) op slijtage en beschadigingen.

Distributiekettingwiel van de krukas
Controleer de kettingwieltanden op slijtage of 
beschadiging.

[A]: Voor motor met VVT
[B]: Voor motor zonder VVT

1

1

2

3

4

2

11

3

[A]

[B]

I4RS0B140013-01

I2RH0B140068-01

I2RH0B140069-01

I2RH0B140070-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-35

Distributieketting
Controleer de distributieketting op slijtage en 
beschadiging.

Afsteller distributiekettingspanner
Controleer het tandoppervlak (1) op schade.

I2RH01140077-01

I2RH0B140071-01



1D-36 Mechanisch systeem van de motor: 

Onderdelen van de nokkenas, klepstoter en afstandsring
U4RS0B1406021

I4RS0B140014-01

[A]: Voor motor met VVT 4. Uitlaatnokkenas  9. Nokkenaslager
: Monteer een lagerhelft met sommige gaten naar de 
bovenzijde van het lager van de inlaatnokkenas nr. 1.

[B]: Voor motor zonder VVT  5. Afstandsring
: Afstandsring nr. op vlak van de 
klepstoterzijde.

: 60 N·m (6,0 kg-m, 43,5 lb-ft)

1. Inlaatnokkenas 6. Klepstoter : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)
2. Kettingwiel inlaatnokkenas 7. Nokkenaskap : Breng motorolie aan op het glijvlak van elk onderdeel.

3. Kettingwielbout van de  inlaatnokkenas 8. Bout van de nokkenasbehuizing



Mechanisch systeem van de motor: 1D-37

Uitbouwen en inbouwen nokkenas, klepstoter 
en afstandsring

U4RS0B1406022

LET OP!
 

• Houd de werktafel, gereedschappen en 
handen proper tijdens de revisie.

• Wees vooral voorzichtig om aluminium 
onderdelen niet te beschadigen.

• Verwijderde onderdelen niet blootstellen 
aan stof. Houd ze altijd proper.

 

Uitbouwen

1) Verwijder de distributiekettingkap zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

2) Verwijder de distributieketting zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen van de 
distributieketting en de riemspanner: ”.

3) Houd bij een motor met VVT de zeskantzijde (1) van 
de inlaatnokkenas (2) vast met bijvoorbeeld een 
steeksleutel en draai de bout los van het 
distributiekettingwiel van de inlaatnok (3) en 
verwijder de bout.

LET OP!
 

Probeer nooit de montagebout los te draaien 
wanneer het distributiekettingwiel van de 
inlaatnok vastgehouden wordt. Als dit 
verzuimd wordt, kan de borgpen beschadigd 
geraken.
Bout "a" niet losdraaien omdat er geen 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden 
aan het distributiekettingwiel van de 
inlaatnok .
 

4) Draai de bouten van de nokkenaskap los in de 
aangegeven volgorde en verwijder ze.

5) Verwijder de nokkenaskappen.
6) Verwijder de inlaat- en uitlaatnokkenassen.
7) Verwijder het nokkenaslager (1) bij een motor met 

VVT.

8) Verwijder de klepstoters (2) met afstandsringen (1).

3
“a”

1
2

I3RM0A140030-01

“12” “13” “20” “21” “16” “17” “8” “9”

“2”

“5”

“3”

“4”

“1”

“10” “11” “18” “19” “14” “15” “6” “7”
I3RM0A140031-01

1

I3RH0B140039-01

I2RH0B140074-01



1D-38 Mechanisch systeem van de motor: 

Inbouwen

1) Monteer de klepstoters en afstandsringen op de 
cilinderkop.
Breng motorolie aan rond de klepstoter en monteer 
hem in de cilinderkop.

OPMERKING

Bij het monteren van de afstandsring, ervoor 
zorgen dat de genummerde zijde naar de 
klepstoter is gericht.
 

2) Monteer het nokkenaslager (1) bij een motor met 
VVT.

LET OP!
 

Breng geen motorolie aan op de achterzijde 
van het nokkenaslager.
Enkel de bovenste lagerschaal van het 
inlaatnokkenaslager nr. 1 heeft een paar 
gaten. Andere lagers.
 

3) Monteer de inlaatnokkenas (1) en uitlaatnokkenas 
(2).
Richt de paspen (3) en het merkteken (4) op één lijn 
met de kerven (5) zoals getoond in de afbeelding.

OPMERKING

Voor u de nokkenassen inbouwt, de krukas 
draaien tot de sleutel naar boven is gericht.
Zie “Uitbouwen en inbouwen van de 
distributieketting en de riemspanner: ”.
 

4) Breng motorolie aan op het glijvlak van elke 
nokkenas en nokkenastap, bouw daarna in zoals 
getoond in de afbeelding.

5) Monteer de pennen van de nokkenastap (1) zoals 
getoond in de afbeelding.

I2RH0B140075-01

1

I3RH0B140039-01

[A]: Voor motor met VVT
[B]: Voor motor zonder VVT
“a”: Ongeveer 30°
“b”: Ongeveer 60°

1
2

3
4

5

“a”

1 2

44

5

“a”
“b”

[A]

[B]

I4RS0B140015-01

I3RM0A140033-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-39

6) Controleer de positie van de nokkenaskappen.
Alle nokkenaskappen zijn voorzien van merktekens 
die de inbouwpositie en -richting aangeven. Monteer 
de kappen overeenkomstig deze merktekens.

7) Nadat u motorolie hebt aangebracht op de bouten 
van de nokkenaskap, deze bouten eerst voorlopig 
vastdraaien. Daarna vastdraaien in de numerieke 
volgorde zoals getoond in de afbeelding. Trek de 
bouten twee tot drie maal beetje bij beetje en 
gelijkmatig aan voordat ze uiteindelijk met het 
voorgeschreven koppel worden vastgezet.

Aantrekkoppel
Bout van de nokkenasbehuizing (a):  11 N·m (1,1 
kgf-m, 8,0 lb-ft)

8) Houd bij een motor met VVT de zeskantzijde (1) van 
de inlaatnokkenas (2) vast met bijvoorbeeld een 
steeksleutel en trek de bout van het 
distributiekettingwiel van de inlaatnok (3) met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van het distributiekettingwiel van de 
inlaatnok: (a):  60 N·m (6,0 kgf-m, 43,5 lb-ft)

9) Monteer de distributieketting met het 
krukaskettingwiel zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van de distributieketting en de 
riemspanner: ”.

10) Monteer de distributiekettingkap zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

11) Controleer de klepspeling zoals beschreven onder 
“Inspecteren van de klepspeling: ”.

12) Verricht stap 9) tot 14) van “Inbouwen” van 
“Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

Inspecteren van de nokkenas, klepstoter en 
afstandsring

U4RS0B1406023

Monteren van het distributiekettingwiel van de 
inlaatnok
Bevestig het distributiekettingwiel van de inlaatnok op de 
nokkenas (2) en houd de zeskantzijde van de nokkenas 
vast met bijvoorbeeld een steeksleutel.
Controleer of het kettingwiel (1) niet met de hand 
gedraaid kan worden.
Indien wel, het distributiekettingwiel van de inlaatnok in 
zijn geheel vervangen.

A: I Inlaatzijde of E: Uitlaatzijde
B: Positie van distributiekettingzijde
C: Wijzend naar distributiekettingzijde

I2RH0B140078-01

“10” “9” “2” “1”,(a) “6” “5” “14” “13”

“20”

“17”

“19”

“18”

“21”

“12” “11” “4” “3” “8” “7” “16” “15”
I3RH0B140041-01

1
23

(a)

I3RH0B140042-01

21

I3RH0B140043-01



1D-40 Mechanisch systeem van de motor: 

Slijtage van de nokken
Meet de nokhoogte "a" met een micrometer. Vernieuw 
de nokkenas als de nokhoogte beneden de 
grenswaarde is.

Nokhoogte "a"
[Voor motor met VVT]

[Voor motor zonder VVT]

Slingering van de nokkenas
Plaats de nokkenas tussen twee V-blokken en meet de 
slingering met een meetklok.
Vernieuw de klep als de gemeten slingering de 
grenswaarde overschrijdt.

Grens voor slingering van de nokkenas
0,10 mm (0,0039 in.)

Slijtage van de nokkenastappen
Controleer de nokkenastappen en de nokkenaskappen 
op invreting, krassen, slijtage en beschadiging.
Vernieuw de nokkenas of cilinderkop samen met de 
kappen indien defecten worden vastgesteld. Vervang de 
cilinderkop nooit zonder de kappen te vernieuwen.

Controleer de speling met behulp van plastigage. Ga als 
volgt te werk.
1) Reinig de nokkenaskappen en de nokkenastappen.
2) Verwijder alle klepstoters met afstandsringen.
3) Monteer de nokkenassen op de cilinderkop.
4) Plaats een stuk plastigage over de volle breedte van 

de nokkenastap (evenwijdig met de nokkenas).
5) Monteer de nokkenaskap.
6) Trek de bouten van de nokkenaskappen in fasen 

aan in de volgorde die in de afbeelding is 
aangegeven tot ze met het voorgeschreven koppel 
zijn vastgezet.

OPMERKING

Draai de nokkenas niet rond terwijl de 
plastigage is aangebracht.
 

Aantrekkoppel
Bout van de nokkenasbehuizing (a):  11 N·m (1,1 
kgf-m, 8,0 lb-ft)

Nokhoogte Norm Slijtagegrens

Inlaatnok
44,929 – 45,089 mm 
(1,769 – 1,775 in.)

44,80 mm 
(1,764 in.)

Uilaatnok
44,399 – 44,559 mm 
(1,748 – 1,754 in.)

44,28 mm 
(1,743 in.)

Nokhoogte Norm Slijtagegrens

Inlaatnok
44,919 – 45,079 mm 
(1,768 – 1,775 in.)

44,80 mm 
(1,764 in.)

Uilaatnok
44,399 – 44,559 mm 
(1,748 – 1,754 in.)

44,28 mm 
(1,743 in.)

I2RH0B140080-01

I2RH0B140081-01

I2RH0B140082-01

“10” “9” “2” “1”,(a) “6” “5” “14” “13”

“20”

“17”

“19”

“18”

“21”

“12” “11” “4” “3” “8” “7” “16” “15”
I3RH0B140041-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-41

7) Verwijder de kappen en meet met behulp van de 
schaalverdeling (2) op de verpakking van de 
plastigage (1) de breedte van het breedste punt.

Speling van de nokkenastap
[Voor motor met VVT-systeem]

[Voor motor zonder VVT-systeem]

Indien de speling de slijtagegrens overschrijdt, meet 
dan de boring van de nokkenastap (kap) en de 
buitendiameter van de nokkenastap. Vervang de 
nokkenas of de cilinderkop, afhankelijk van welk 
onderdeel het meest van de specificatie afwijkt.

Diameter [A] van de nokkenastap
[Voor motor met VVT-systeem]

[Voor motor zonder VVT-systeem]

Boring [B] van het lager van de nokkenastap
[Voor motor met VVT-systeem]

[Voor motor zonder VVT-systeem]

Norm Slijtagegrens
Kap 

inlaatzijde nr. 
1

0,020 – 0,072 mm 
(0,0008 – 0,0028 in.)

0,10 mm
(0,0039 in.)

Overige
0,045 – 0,087 mm 

(0,0018 – 0,0034 in.)
0,12 mm

(0,0047 in.)

Norm Slijtagegrens
0,045 – 0,087 mm 

(0,0018 – 0,0034 in.)
0,12 mm

(0,0047 in.)

Onderwerp Norm

Kap inlaatzijde nr. 1
26,940 – 26,955 mm 
(1,0606 – 1,0612 in.)

Kap uitaatzijde nr. 1
26,934 – 26,955 mm 
(1,0604 – 1,0612 in.)

Overige
22,934 – 22,955 mm 
(0,9029 – 0,9037 in.)

Onderwerp Norm
Behuizing nr. 1 inlaat- 

en uitlaatzijde
26,934 – 26,955 mm 
(1,0604 – 1,0612 in.)

Overige
22,934 – 22,955 mm 
(0,9029 – 0,9037 in.)

I2RH0B140083-01

Onderwerp Norm
Kap inlaatzijde nr. 1 —

Kap uitaatzijde nr. 1
27,000 – 27,021 mm 
(1,0630 – 1,0638 in.)

Overige
23,000 – 23,021 mm 
(0,9055 – 0.9063 in.)

Onderwerp Norm
Behuizing nr. 1 inlaat- 

en uitlaatzijde
27,000 – 27,021 mm 
(1,0630 – 1,0638 in.)

Overige
23,000 – 23,021 mm 
(0,9055 – 0,9063 in.)

I2RH0B140084-01



1D-42 Mechanisch systeem van de motor: 

Slijtage van klepstoter en afstandsring
Controleer de klepstoter en afstandsring op invreting, 
krassen of beschadiging.
Vervang indien defecten worden vastgesteld.

Meet de buitendiameter van de cilinderkopboring en de 
klepstoter om de speling tussen de cilinderkop en de 
klepstoter te bepalen. Vervang de klepstoter of de 
cilinderkop als de speling de grenswaarde overschrijdt.

Speling tussen cilinderkop en klepstoter
Standaard: 0,025 – 0,066 mm (0,0010 – 0,026 in.)
Limiet: 0,15 mm (0,0059 in.)

Buitendiameter [A] klepstoter
Standaard: 30,959 – 30,975 mm (1,2189 – 1,2195 in.)

Boring klepstoter van de cilinderkop [B]
Standaard: 31,000 – 31,025 mm (1,2205 – 1,2215 in.)

I2RH0B140085-01

I2RH0B140086-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-43

Onderdelen van de kleppen en cilinderkop
U4RS0B1406024

Uitbouwen en inbouwen van de kleppen en 
cilinderkop

U4RS0B1406025

Uitbouwen

1) Verwijder de motor uit het voertuig zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel: ”.

2) Verwijder het carter zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van oliecarter en oliepompzeef:  in 
hoofdstuk 1E”.

3) Verwijder het deksel van de cilinderkop zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

I4RS0A140015-01

1. Klepspieën 7. Uitlaatklep 13. Cilinderkopbout (M8)
: Zorg ervoor de cilinderkopbout (M8) aan te trekken 
nadat de andere cilinderkopbout (M10) is vastgezet.

2. Klepveerhouder 8. Klepgeleider : Aantrekken met 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft), 40 N·m 
(4,0 kg-m, 29,0 lb-ft), 60° en 60° volgens de 
voorgeschreven werkwijze.

3. Klepveer  9. Cilinderkopbout (M10)
: De cilinderkopbouten nooit opnieuw gebruiken eens ze 
gedemonteerd zijn, omwille van vervorming van het 
plastic bij het aantrekken. Zorg ervoor nieuwe 
cilinderkopbouten te gebruiken bij het inbouwen.

: 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)

4. Klepsteelkeerring 10. Cilinderkop : Niet opnieuw gebruiken.
5. Klepveerzitting 11. Cilinderkoppakking

: "TOP" merkteken op de pakking komt aan de zijde van 
de krukaspoelie, naar boven gericht.

: Breng motorolie aan op het glijvlak van elk 
onderdeel.

6. Inlaatklep 12. Paspen



1D-44 Mechanisch systeem van de motor: 

4) Demonteer de distributiekettingkap zoals 
beschreven in stap 2) tot 11) van “Uitbouwen” in 
“Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

5) Demonteer de distributieketting zoals beschreven in 
stap 2) tot 6) van “Uitbouwen” in “Uitbouwen en 
inbouwen van de distributieketting en de 
riemspanner: ”.

6) Demonteer de in- en uitlaatnokkenas zoals 
beschreven in stap 3) tot 8) van “Uitbouwen” in 
“Uitbouwen en inbouwen nokkenas, klepstoter en 
afstandsring: ”.

7) Draai de cilinderkopbouten los in de aangegeven 
volgorde en gebruik daarvoor een 12-hoekige 
dopsleutel en verwijder ze.

OPMERKING

• Vergeet niet de bout (M8) (1) te verwijderen 
zoals getoond in de afbeelding.

• De cilinderkopbouten nooit opnieuw 
gebruiken eens ze gedemonteerd zijn, 
omwille van vervorming van het plastic bij 
het aantrekken. Zorg ervoor nieuwe 
cilinderkopbouten te gebruiken bij het 
inbouwen.

 

8) Controleer rondom de cilinderkop op eventuele 
onderdelen die moeten worden verwijderd of 
losgemaakt en verwijder de onderdelen of maak ze 
los.

9) Demonteer desgevallend het uitlaatspruitstuk zoals 
beschreven in “Inbouwen en uitbouwen van het 
uitlaatspruitstuk:  in hoofdstuk 1K”.

10) Verwijder de cilinderkop met het inlaatspruitstuk en 
het uitlaatspruitstuk. Gebruik indien nodig een 
hefinrichting.

Inbouwen

1) Reinig het pasvlak van de cilinderkop en het 
cilinderblok. Verwijder olie, oud afdichtmiddel en stof 
van het pasvlak.

2) Breng paspennen (1) aan op het cilinderblok.

3) Breng een nieuwe cilinderkoppakking (2) aan op het 
cilinderblok. Het "Top" of driehoekig/cirkelvormig 
merkteken op de pakking komt aan de 
krukaspoeliezijde, naar boven gericht (naar de 
cilinderkopzijde).

4) Controleer of de oliestraal (venturiplug) (1) niet 
verstopt is. Indien niet aanwezig, monteren met het 
voorgeschreven aantrekkoppel.

Aantrekkoppel
Venturiplug (a):  5 N·m (0,5 kgf-m, 3,5 lb-ft)

5) Monteer de cilinderkop aan het cilinderblok
Smeer motorolie op de cilinderkopbouten en trek ze 
als volgt in fasen aan.
a) Trek de cilinderkopbouten ("1" – "10") aan tot 20 

N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft) in de aangegeven 
numerieke volgorde en gebruik daarvoor een 12-
hoekige dopsleutel.

b) Net als in stap a), aantrekken tot 40 N·m (4,0 kg-
m, 29 lb-ft).

c) Trek alle bouten 60° aan in de aangegeven 
numerieke volgorde.

d) Herhaal stap c).
e) Trek de bout "A" met het voorgeschreven koppel 

aan.

I2RH0B140088-01

I4RS0B140021D-01

I2RH0B140089-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-45

OPMERKING

Zorg ervoor de bout M8 "A" aan te trekken 
nadat de andere bouten zijn vastgezet.
 

Aantrekkoppel
Cilinderkopbout voor M8 (a):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)
Cilinderkopbout voor M10 (b):  20 N·m (2,0 
kg-m, 14,5 lb-ft), 40 N·m (4,0 kg-m, 29,0 lb-ft) 
en vervolgens opnieuw aantrekken door 
tweemaal tot 60° te draaien

OPMERKING

• Indien ze opnieuw worden gebruikt, 
controleer dan als volgt de 
schroefdraaddiameters van de 
cilinderkopbout (1) op vervorming en 
vervang ze door nieuwe als de 
schroefdraaddiameter de grenswaarde 
overschrijdt.

• Meet de schroefdraaddiameter van de 
cilinderkopbout (1) aan "A" op 83,5 mm 
(2,81 in.) van de zittingzijde van de 
flensbout en "B" op 115 mm (4,53 in.) van 
de zittingzijde van de flensbout met een 
micrometer (2).
Bereken daarna het verschil in diameters 
("A" – "B"). Vervang indien de grens wordt 
overschreden.

 

Meetpunten voor de diameter van de 
cilinderkopbout
“a”: 83,5 mm (2,81 in.)
“b”: 115 mm (4,53 in.)

Verschil in diameter van de cilinderkopbout 
(vervorming)
Limiet (“A” – “B”): 0,1 mm (0,004 in.)

6) Monteer nokkenassen, stoters en afstandsring zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen nokkenas, 
klepstoter en afstandsring: ”.

7) Monteer de distributieketting zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen van de 
distributieketting en de riemspanner: ”.

8) Monteer de distributiekettingkap zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

9) Installeer het deksel van de cilinderkop zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

10) Monteer het carter zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van oliecarter en oliepompzeef:  in 
hoofdstuk 1E”.

I2RH0B140091-01

 

“A”

“a”

“b”

“B”

 

1

1 2
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1D-46 Mechanisch systeem van de motor: 

Demonteren en monteren van de kleppen en 
cilinderkop

U4RS0B1406026

Demonteren

1) Om gemakkelijk te werken aan de cilinderkop, het 
inlaatspruitstuk, de injector en het uitlaatspruitstuk 
verwijderen van de cilinderkop.

2) Druk met behulp van het speciaal gereedschap 
(klepveertang) de klepveren samen en verwijder 
vervolgens de klepspieën (1) met het speciaal 
gereedschap (pincet).

Speciaal gereedschap
(A):  09916–14510
(B):  09916–14521
(C):  09916–84511

3) Ontspan het speciaal gereedschap (klepveertang) 
en verwijder de veerhouder en de klepveer.

4) Verwijder de klep uit de verbrandingskamer.

5) Verwijder de klepsteelkeerring (1) van de 
klepgeleider en van de klepveerzitting (2).

OPMERKING

De klepsteelkeerring mag niet opnieuw 
worden gebruikt nadat hij is gedemonteerd. 
Gebruik bij de montage een nieuwe 
oliekeerring.
 

6) Drijf met behulp van het speciaal gereedschap 
(klepgeleider-uitbouwgereedschap) de klepgeleider 
naar buiten vanaf de verbrandingskamerzijde naar 
de klepveerzijde.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–44910

OPMERKING

De klepgeleider mag niet opnieuw worden 
gebruikt nadat hij is gedemonteerd. Gebruik 
bij de montage een nieuwe (overmaats) 
klepgeleider.
 

7) Leg de gedemonteerde onderdelen, behalve de 
klepsteelkeerring en de klepgeleider, in volgorde 
achter elkaar neer, zodat ze bij de montage weer op 
hun oorspronkelijke plaatsen terechtkomen.

I2RH0B140093-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-47

Montage

1) Alvorens de klepgeleider in de cilinderkop te 
monteren, moet u het klepgeleidergat ruimen met 
het speciaal gereedschap (10,5 mm ruimer) om 
braam te verwijderen, zodat een perfecte rondheid 
wordt verkregen.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–34542
(B):  09916–37320

2) Monteer de klepgeleider in de cilinderkop.
Verwarm de cilinderkop gelijkmatig tot een 
temperatuur van 80 tot 100 °C (176 tot 212 °F) zodat 
de cilinderkop niet kromtrekt, en drijf de nieuwe 
klepgeleider met de speciale gereedschappen in het 
gat.
Drijf de nieuwe klepgeleider naar binnen tot het 
speciaal gereedschap (inbouwgereedschap voor 
klepgeleider) de cilinderkop raakt.
Controleer na het monteren of de klepgeleider "a" 
mm uit de cilinderkop steekt.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–58210
(B):  09916–56011

OPMERKING

• Nooit een gedemonteerde klepgeleider 
opnieuw gebruiken. Gebruik altijd een 
nieuwe klepgeleider (oversize).

• De in- en uitlaatklepgeleiders zijn identiek.
 

Uitsteekhoogte van klepgeleider (inlaat en 
uitlaat)
“a”: 11,3 mm (0,44 in.)

3) Ruim de klepgeleiderboring met het speciaal 
gereedschap (5,5 mm ruimer). Reinig de boring na 
het ruimen.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–34542
(B):  09916–34550

4) Monteer de klepveerzitting in de cilinderkop.
5) Monteer een nieuwe klepsteelkeerring (1) op de 

klepgeleider.
Plaats, na het aanbrengen van motorolie op de 
keerring en op de as van het speciaal gereedschap 
(handgreep van inbouwgereedschap voor 
klepgeleider), de oliekeerring over de as en monteer 
vervolgens de keerring op de klepgeleider door met 
de hand op het speciaal gereedschap te duwen.
Controleer of de keerring juist tegen de klepgeleider 
is gemonteerd.

Speciaal gereedschap
(A):  09917–98221
(B):  09916–58210

I2RH0B140096-01
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1D-48 Mechanisch systeem van de motor: 

OPMERKING

• De keerring mag niet opnieuw worden 
gebruikt nadat hij is gedemonteerd. 
Gebruik een nieuwe keerring.

• Sla bij het monteren van de keerring niet 
met een hamer of iets dergelijks op het 
speciaal gereedschap. De keerring mag 
uitsluitend worden gemonteerd door met 
de hand op het speciaal gereedschap te 
duwen. Indien op het speciaal 
gereedschap wordt geslagen, kan de 
keerring worden beschadigd.

 

6) Monteer de klep op de klepgeleider.
Smeer, alvorens de klep op de klepgeleider te 
monteren, de klepsteelkeerring, de 
klepgeleiderboring en de klepsteel in met motorolie.

7) Monteer de klepveer en de veerhouder.
Iedere klepveer heeft een boveneind (grote spoed 
(1)) en ondereind (kleine spoed (2)). Zorg dat de 
veer wordt gemonteerd met het ondereind (kleine 
spoed) naar de bodem (klepveerzittingzijde) 
gekeerd.

8) Druk de klepveer samen met het speciaal 
gereedschap (klepveertang) en pas de twee 
klepspieën (1) in de groef in de klepsteel.

OPMERKING

Bij het samendrukken van de klepveer eerst 
de binnenkant van het monteergat van de 
klepstoter controleren op beschadigingen.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09916–14510
(B):  09916–14521
(C):  09916–84511

9) Monteer het inlaatspruitstuk zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van het inlaatspruitstuk: ”.

10) Monteer de brandstofverstuivers zoals beschreven 
in “Inbouwen en uitbouwen van de 
brandstofverstuiver:  in hoofdstuk 1G”.

11) Monteer het uitlaatspruitstuk zoals beschreven in 
“Inbouwen en uitbouwen van het uitlaatspruitstuk:  in 
hoofdstuk 1K”.

I2RH0B140098-01

I2RH0B140099-01

A: Klepveerhouderzijde
B: Klepveerzittingzijde

I2RH0B140100-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-49

Inspecteren van kleppen en klepgeleiders
U4RS0B1406027

Klepgeleider

Speling tussen klepsteel en klepgeleider
Meet met een micrometer en een boringmeter de diameter van de klepstelen en de geleiders om de speling tussen 
klepsteel en klepgeleider te controleren.
Meet op meer dan één plaats langs de lengte van iedere klepsteel en klepgeleider.
Vernieuw de klep en de klepgeleider als de speling de grenswaarde overschrijdt.

Specificaties klepsteel en klepgeleider
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

Uitslaggrens klepsteel
Indien een boringmeter niet voorhanden is, kan de 
uitslag aan het uiteinde van de klepsteel met een 
meetklok worden gecontroleerd.
Beweeg het uiteinde van de klepsteel in richting (1) en 
(2) en meet de uitslag.
Vernieuw de klepsteel en de klepgeleider indien de 
uitslag de grenswaarde overschrijdt.

Uitslaggrens klepsteel
In: 0,14 mm (0,005 in.)
Ex: 0,18 mm (0,007 in.)

Onderwerp Norm Slijtagegrens

Klepsteeldiameter [A]
In 5,465 – 5,480 mm (0,2150 – 0,2157 in.) —
Ex 5,440 – 5,455 mm (0,2142 – 0,2148 in.) —

Klepgeleiderboring [B]
Inlaat & 
uitlaat

5,500 – 5,512 mm (0,2165 – 0,2170 in.) —

Speling tussen klepsteel 
en klepgeleider

In 0,020 – 0,047 mm (0,0008 – 0,0018 in.) 0,070 mm (0,0028 in.)
Ex 0,045 – 0,072 mm (0,0017 – 0,0028 in.) 0,090 mm (0,0035 in.)

Onderwerp Norm Slijtagegrens

Klepsteeldiameter [A]
In 5,465 – 5,480 mm (0,2150 – 0,2157 in.) —
Ex 5,440 – 5,455 mm (0,2142 – 0,2148 in.) —

Klepgeleiderboring [B]
Inlaat & 
uitlaat

5,485 – 5,510 mm (0,2160 – 0,2170 in.) —

Speling tussen klepsteel 
en klepgeleider

In 0,005 – 0,045 mm (0,0002 – 0,0017 in.) 0,070 mm (0,0028 in.)
Ex 0,030 – 0,070 mm (0,0012 – 0,0027 in.) 0,090 mm (0,0035 in.)

I4RS0B140016-01
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1D-50 Mechanisch systeem van de motor: 

Klep

Visuele inspectie

• Verwijder alle koolresten van de kleppen.
• Inspecteer alle kleppen op slijtage, inbranding en 

vervorming bij de klepschotel en de klepsteel en 
vervang indien nodig.

• Inspecteer het klepsteeluiteinde op invreting en 
slijtage. Indien invreting of slijtage wordt vastgesteld, 
kan het klepsteeluiteinde worden afgeslepen. Slijp 
echter niet zover dat de afschuining verdwijnt. 
Vervang de klep als de afschuining is afgeslepen.

Dikte van klepkop
Meet de dikte "a" van de klepkop. Vervang de klep als de 
gemeten dikte de grenswaarde overschrijdt.

Dikte klepkop "a" (inlaat en uitlaat)
Standaard: 1,25 – 1,55 mm (0,049 – 0,061 in.)
Limiet: 0,9 mm (0,035 in.)

Radiale slingering klepkop
Controleer elke klep op radiale slingering met een 
meetklok en V-blok. Roteer de klep langzaam om de 
slingering te controleren. Vervang de klep als de 
slingering de grenswaarde overschrijdt.

Radiale slingering klepkop
Limiet: 0,08 mm (0,003 in.)

Breedte van de afdichtrand
Maak op de gebruikelijke wijze een contactpatroon, door 
een gelijkmatige laag markeringspasta aan te brengen 
op de klepzitting en dan de klep meerdere malen tegen 
de klepschotel te drukken. Gebruik een 
klepslijpgereedschap (gereedschap voor het inschuren 
van de klep op klepzitting). 
Het patroon dat op het zittingvlak van de klep ontstaat, 
moet een ononderbroken ring zijn en de breedte van het 
patroon moet in het voorgeschreven bereik zijn.

Standaard zittingbreedte "a" zoals te zien door 
contactpatroon op klepschotel
[Voor M15-motor]
Inlaat en uitlaat 1,0 – 1,4 mm (0,0389 – 0,0551 in.)
[Voor M13-motor]
Inlaat en uitlaat 1,1 – 1,3 mm (0,0433 – 0,0512 in.)

I2RH01140135-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-51

Herstellen van de klepzitting
Als de klepzitting en de klep geen gelijkmatig contact 
maken of als de breedte van de afdichtrand buiten het 
voorgeschreven bereik valt, moet de klepzitting door 
slijpen of door frezen en slijpen, en ten slotte inschuren 
van de klep op de klepzitting, worden hersteld.
1) Uitlaatklepzitting:

Gebruik klepzittingfrezen (1) voor het maken van 
twee klepzetelhoeken zoals aangegeven in de 
afbeelding. Er moeten twee frezen worden gebruikt: 
de eerste voor een hoek van 22° (voor M15-motor) 
of 15° (voor M13-motor), en de tweede voor een 
hoek van 45°. De tweede klepzetelhoek moet 
worden gemaakt om de gewenste klepzittingbreedte 
te verkrijgen.

Breedte van uitlaatklepzitting:
[Voor M15-motor]
“a”: 1,0 – 1,4 mm (0,0389 – 0,0551 in.)
[Voor M13-motor]
“a”: 1,1 – 1,3 mm (0,0433 – 0,0512 in.)

2) Inlaatklepzitting: 
Gebruik klepzittingfrezen (1) voor het maken van 
drie klepzetelhoeken zoals aangegeven in de 
afbeelding. Er moeten drie frezen worden gebruikt: 
de eerste voor het maken van de hoek van 22°, de 
tweede voor het maken van de hoek van 60°, en de 
derde voor het maken van de hoek van 45°. De 
derde klepzetelhoek (45°) moet worden gemaakt om 
de gewenste klepzittingbreedte te verkrijgen.

Breedte van inlaatklepzitting:
[Voor M15-motor]
“b”: 1,0 – 1,4 mm (0,0389 – 0,0551 in.)
[Voor M13-motor]
“b”: 1,1 – 1,3 mm (0,0433 – 0,0512 in.)

3) Inschuren van de klep op de zitting:
Het inschuren van de klep op de klepzitting gebeurt 
in twee stappen: eerst met een grove slijppasta op 
de afdichtrand en daarna met een fijne slijppasta.

Inspecteren van de cilinderkop
U4RS0B1406028

• Verwijder alle verbrandingsresten uit de 
verbrandingskamers.

OPMERKING

Gebruik geen gereedschap met scherpe 
randen voor het verwijderen van de 
koolresten. Wees voorzichtig dat geen 
krassen of andere beschadigingen in het 
metaal worden veroorzaakt. Hetzelfde geldt 
voor de kleppen en de klepzittingen.
 

[A]: Voor M15-motor
[B]: Voor M13-motor

I4RS0B140017-01
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1D-52 Mechanisch systeem van de motor: 

• Controleer de cilinderkop op scheuren in de inlaat- en 
uitlaatpoorten, de verbrandingskamers en het 
bovenvlak van de cilinderkop. Controleer met behulp 
van een richtliniaal en een voelermaat, controleer of 
het oppervlak van het pakkingvlak plat is op 6 
plaatsen. Indien de voorgeschreven grenswaarde 
voor de kromtrekking wordt overschreden, corrigeer 
dan met een vlakplaat en schuurpapier van ongeveer 
#400 (waterbestendig siliciumcarbide-schuurpapier): 
leg het schuurpapier op en over de vlakplaat en wrijf 
het bovenvlak tegen het papier om de oneffenheden 
weg te schuren. Vervang de cilinderkop als het niet 
mogelijk is om de kromtrekking op deze wijze tot 
binnen de grenswaarde terug te brengen. 
Lekkage van verbrandingsgassen via dit pakkingsvlak 
wordt vaak veroorzaakt door kromtrekking van dit 
vlak: een dergelijke lekkage resulteert in een lager 
motorvermogen.

Vervorming van het cilinderkopvlak aan de 
zuigerzijde.
Limiet: 0,03 mm (0,001 in.)

• Vervorming van de aanligvlakken voor de 
spruitstukken: 
Controleer de aanligvlakken voor de spruitstukken 
met behulp van een richtliniaal en een voelermaat, om 
te bepalen of deze vlakken moeten worden 
gecorrigeerd of de cilinderkop moet worden 
vernieuwd.

Vervorming van cilinderkopvlakken op inlaat- en 
uitlaatspruitstuk
Limiet: 0,05 mm (0,002 in.)

Inspecteren van klepveren
U4RS0B1406029

Vrije lengte en voorspanning klepveer
Controleer aan de hand van de constructeursgegevens 
of de veer in goede staat verkeert en niet gebroken is of 
verzwakt. Houd er rekening mee dat verzwakte 
klepveren kunnen leiden tot lawaai en bovendien tot een 
afname van het motorvermogen door lekkage van 
gassen als gevolg van de verminderde aanligdruk.

Vrije lengte klepveer
Standaard: 36,83 mm (1,450 in.)
Limiet: 35,83 mm (1,411 in.)

Voorspanning klepveer
Standaard: 107 – 125 N (10,7 – 12,5 kg) voor 31,50 
mm (23,6 – 27,6 lb/1,240 in.)
Limiet: 102 N (10,2 kg) voor 31,50 mm (22,5 lb/1,240 
in.)

I2RH0B140106-01

I2RH0B140107-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-53

Haaksheid veer
Gebruik een winkelhaak en een vlakplaat om de 
haaksheid van de veer te meten, die wordt uitgedrukt in 
de speling tussen het uiteinde van de veer en de 
winkelhaak. Vernieuw klepveren met een haaksheid die 
groter is dan de voorgeschreven grenswaarde.

Haaksheid klepveer
Limiet: 1,6 mm (0,063 in.)

Onderdelen van de zuiger, zuigerveren, drijfstangen en cilinders
U4RS0B1406030

Uitbouwen en inbouwen van de zuiger, 
zuigerveren, drijfstangen en cilinders

U4RS0B1406031

Uitbouwen

1) Verwijder de motor uit het voertuig zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel: ”.

2) Verwijder de cilinderkop zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen van de kleppen en 
cilinderkop: ”.

3) Noteer het cilindernummer op alle zuigers, 
drijfstangen en drijfstanglagerkappen met een 
zilverkleurpotlood of snel opdrogende verf.

I2RH01140144-01

[A]: 1) Zet alle moeren vast met een kracht van 15 N·m (1,5 kg-m).
2) Draai vervolgens alle moeren nog eens aan over 45°.
3) Herhaal stap 2) nogmaals.

 7. Drijfstanglager

1. Bovenste zuigerveer 8. Zuigerpen
2. 2de veer 9. Borgveer zuigerpen
3. Olieschraapveer 10. Moer lagerkap
4. Zuiger : Aantrekkoppel
5. Drijfstang

: Zie "A"
: Breng motorolie aan op het glijvlak van elk onderdeel.

6. Drijfstanglagerkap
: Zie "B"

: Niet opnieuw gebruiken.

“A”: Breng motorolie aan op het glijvlak behalve op de binnenkant van het grote uiteinde, en de aandrijfstangbouten. Controleer bij hergebruik de diameter van de 
aandrijfstangbout omwille van de plasticvervorming bij het aantrekken. Zie “Inspecteren van zuigerpennen en drijfstangen: ”.

“B”: Het pijlmerkteken op de lagerkap moet naar de krukaspoeliezijde worden gericht.

I2RH0B140108-01



1D-54 Mechanisch systeem van de motor: 

4) Verwijder de drijfstanglagerkappen.
5) Monteer stukjes slang (1) over de schroefdraad van 

de drijfstangbouten.
Dit om bij het verwijderen van de drijfstang 
beschadiging van de lagertap en de schroefdraad 
van de drijfstangbout te voorkomen.

6) Verwijder eventuele koolresten uit de cilinderboring 
alvorens de zuiger uit de cilinder te verwijderen.

7) Duw het zuiger/drijfstang-samenstel via de 
bovenzijde van de cilinderboring naar buiten.

Inbouwen

1) Breng motorolie aan op de zuigers, de zuigerveren, 
de cilinderwanden, de drijfstanglagers en de 
krukpennen.

OPMERKING

Breng geen motorolie aan tussen de 
drijfstang en het lager of tussen de lagerkap 
en het lager.
 

2) Monteer stukjes slang (1) over de drijfstangbouten.
Deze stukjes slang beschermen de krukpen en de 
schroefdraad van de drijfstangbout tijdens het 
inbouwen.

3) Bij het monteren van het zuiger- en drijfstang-
samenstel in de cilinderboring, het voorste 
merkteken (1) op de zuigerzijde naar de 
krukaspoeliezijde richten.

4) Monteer het zuiger/drijfstang-samenstel in de 
cilinderboring. Gebruik het speciaal gereedschap 
(zuigerveerspanner) om de zuigerveren samen te 
drukken. Breng de drijfstang op zijn plaats op de 
krukas.
Klop met een hamersteel op de zuigerkop om de 
zuiger in de boring te monteren. Houd de 
zuigerveerspanner stevig tegen het cilinderblok 
gedrukt totdat alle zuigerveren in de cilinderboring 
gemonteerd zijn.

Speciaal gereedschap
(A):  09916–77310

5) Monteer de lagerkap (1):
Het pijlmerkteken (2) op de lagerkap moet naar de 
krukaspoeliezijde worden gericht.
Nadat motorolie is aangebracht op de 
drijfstangbouten de dopmoeren (3) als volgt in fasen 
aantrekken.
a) Trek alle dopmoeren aan tot 15 N·m (1,5 kg-m, 

11,0 lb-ft).
b) Trek ze opnieuw aan tot 45°.
c) Herhaal stap b).

I2RH0B140109-01

I2RH01140147-01

A: Krukaspoeliezijde
B: Vliegwielzijde

I2RH0B140110-01

I2RH0B140111-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-55

OPMERKING

Voor u de lagerkap monteert, de 
drijfstangbout controleren op vervorming. 
Zie “Inspecteren van zuigerpennen en 
drijfstangen: ”.
 

Aantrekkoppel
Moer drijfstanglagerkap (a):  15 N·m (1,5 kg-
m, 11,0 lb-ft) en vervolgens tweemaal 
aandraaien over 45°

6) Monteer de cilinderkop zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen van de kleppen en 
cilinderkop: ”.

Demonteren en monteren van de zuiger, 
zuigerveren, drijfstangen en cilinders

U4RS0B1406032

Demonteren

1) Verwijder de twee compressieveren (bovenste en 
2de) en de olieschraapveer met een zuigerveertang 
van de zuiger.

2) Verwijder als volgt de zuigerpen van de drijfstang.
a) Schuif de borgveren van de zuigerpen (1) er 

voorzichtig uit, zoals getoond.

b) Druk de zuigerpen eruit.

Montage

1) Verwijder met een geschikt gereedschap de 
koolresten van de zuigerkop en uit de veergroeven.

2) Monteer de zuigerpen op de zuiger (1) en de 
drijfstang (2):
a) Na aanbrengen van motorolie op de zuigerpen 

en de zuigerpengaten in zuiger en drijfstang.
b) Bevestig de drijfstang zoals getoond in de 

afbeelding.
c) Steek de zuigerpen in de zuiger en drijfstang.
d) Monteer de  borgveren van de zuigerpen (3).

OPMERKING

De borgveer kan worden gemonteerd met het 
ingesneden vlak in de richting zoals getoond 
in de afbeelding. Monteer zo dat de 
slotspeling van de borgveer zit binnen het 
bereik als aangegeven door de pijl.
 

3) Monteer de zuigerveren op de zuiger:
• Zoals getoond in de afbeelding hebben de 1ste en 

2de zuigerveer respectievelijk het merkteken "T". 
Bij het monteren van de zuigerveren moet de zijde 
met de markering naar de bovenzijde van de 
zuiger worden gekeerd.

• De 1ste zuigerveer (1) verschilt van de 2de 
zuigerveer (2) in dikte, vorm en kleur van het 
oppervlak dat in contact is met de cilinderwand.
Zie de afbeelding om de 1ste en de 2de 
compressieveer van elkaar te onderscheiden.

I2RH0B140112-01

I2RH0B140113-01

I2RH0B140114-01

I2RH0B140115-01



1D-56 Mechanisch systeem van de motor: 

• Monteer bij het monteren van de olieschraapveer 
(3) eerst de afstandsveer en dan de twee 
schraapveren.

4) Plaats na het monteren van de drie zuigerveren 
(1ste en 2de compressieveer en olieschraapveer) de 
veersloten zoals aangegeven in de afbeelding.

Inspecteren van de cilinders, zuigers en 
zuigerveren

U4RS0B1406033

Cilinder

Visuele inspectie
Inspecteer de cilinderwanden op krassen, 
oppervlakteruwheid en stootranden die duiden op 
overmatige slijtage. Boor de cilinder op en gebruik een 
overmaatszuiger indien de boring erg ruw of diep 
ingekrast is.

Diameter van de cilinderboring, tapsheid en 
onrondheid
Meet met een cilindermeter (1) de cilinderboring in 
radiale en axiale richting op de twee plaatsen ("a" en "b") 
zoals getoond in de afbeelding.
Boor de cilinder op indien één van de volgende condities 
wordt vastgesteld.
1) Diameter van de cilinderboring overschrijdt de 

grenswaarde.
2) Verschil tussen de meetwaarden op de twee 

plaatsen overschrijdt de grenswaarde voor de 
coniciteit.

3) Verschil tussen de radiale en de axiale speling 
overschrijdt de grenswaarde voor onrondheid.

Diameter cilinderboring
[Voor M15-motor]
Standaard: 78,000 – 78,014 mm (3,0709 – 3,0714 
in.)
Limiet: 78,050 mm (3,073 in.)
[Voor M13-motor]
Standaard: 78,000 – 78,014 mm (3,0709 – 3,0714 
in.)
Limiet: 78,114 mm (3,075 in.)

Diameter van de cilinderboring en onrondheid
Limiet: 0,10 mm (0,004 in.)

OPMERKING

Indien één van de vier cilinders moet worden 
opgeboord, boor dan alle vier cilinders op tot 
de eerstvolgende overmaat. Dit is nodig om 
de uniformiteit en de balans te bewaren.
 

1. Pijlmerkteken 4. Veerslot van bovenste 
schraapveer

2. Slotspeling 1ste veer 5. Veerslot van onderste 
schraapveer

3. Slotspeling 2de veer en veerslot van 
onderste schraapveer

I2RH0B140116-01

IYSQ01142102-01

“a”: 50 mm (1,96 in.)
“b”: 100 mm (3,94 in.) (voor M15-motor)
“b”: 95 mm (3,74 in.) (voor M13-motor)

I2RH0B140117-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-57

Zuiger

Visuele inspectie
Inspecteer de zuigers op defecten, barsten of andere 
beschadigingen.
Vervang beschadigde of defecte zuigers.

Zuigerdiameter
Meet haaks op de zuigerpen, 19,5 mm (0,77 in.) ("a") 
vanaf de zuigerbodem, de diameter van de zuiger op, 
zoals aangegeven in de afbeelding.

Specificatie zuigerdiameter
Standaardmaat (gebruikte zuiger): 77,953 – 77,968 
mm (3,0690 – 3,0696 in.)
Standaardmaat (nieuwe zuiger met coating): 77,969 
– 77,984 mm (3,0697 – 3,0702 in.)
Oversize (0,50 mm (0,0196 in.)): 78,453 – 78,468 mm 
(3,0887 – 3,0893 in.)

Zuigerspeling
Meet de diameter van de cilinderboring en de diameter 
van de zuiger. Het verschil tussen deze waarden is de 
speling van de zuiger in de cilinder. De zuigerspeling 
moet binnen het hieronder voorgeschreven bereik 
liggen. Indien dit niet het geval is, boor dan de cilinder op 
en gebruik een overmaatszuiger.

OPMERKING

De hier aangegeven diameters van de 
cilinderboring worden in axiale richting op 
twee plaatsen gemeten.
 

Zuigerspeling
Standaard (gebruikte zuiger): 0,032 – 0,061 mm 
(0,0013 – 0,0024 in.)
Standaard (nieuwe zuiger met coating): 0,016 – 0,045 
mm (0,0006 – 0,0018 in.)
Limiet: 0,161 mm (0,0065 in.)

Hoogtespeling van zuigerveer
Zorg alvorens te controleren dat de groeven van de 
zuiger schoon, droog en vrij van koolresten zijn.
Plaats een nieuwe zuigerveer (1) in de zuigergroef en 
meet de speling tussen de veer en het veerland met 
behulp van een voelermaat (2). Vernieuw de zuiger als 
de speling niet binnen het voorgeschreven bereik is.

Hoogtespeling van zuigerveer

I2RH01140157-01

“a”: 19,5 mm (0,77 in.)

Norm Slijtagegrens
Bovenste 
zuigerve
er

0,03 – 0,07 mm 
 (0,0012 – 0,0028 in.)

0,12 mm (0,0047 in.)

2de veer
0,02 – 0,06 mm 

 (0,0008 – 0,0024 in.)
0,10 mm (0,0039 in.)

Olieschr
aapveer

0,03 – 0,17 mm 
 (0,0012 – 0,0067 in.)

—

I4RS0A140022-01

I2RH01140159-01



1D-58 Mechanisch systeem van de motor: 

Zuigerveer

Slotspeling van zuigerveer
Om de slotspeling te meten, steekt u de zuigerveer (2) in 
de cilinderboring en meet u vervolgens de speling met 
behulp van een voelermaat (1).
Vernieuw de klep als de gemeten slingering de 
grenswaarde overschrijdt.

OPMERKING

Verwijder de koolresten en reinig de 
bovenzijde van de cilinderboring alvorens de 
zuigerveer naar binnen te steken.
 

Slotspeling van zuigerveer

Inspecteren van zuigerpennen en drijfstangen
U4RS0B1406034

Zuigerpen

Visuele inspectie
Controleer de zuigerpen, de drijfstangkop van de 
drijfstang en zuigerboring op slijtage en beschadigingen, 
besteed vooral aandacht aan de conditie van de kleine 
zuigerpenbus. Als de pen, de drijfstangkop of 
zuigerboring sterk gesleten of beschadigd zijn, de pen, 
drijfstang en/of zuiger vervangen.

Speling zuigerpen
Controleer de zuigerpenspeling in de drijfstangkop en de 
zuiger. Vervang de drijfstang en/of zuiger indien de 
drijfstangkop sterk gesleten of beschadigd is of indien de 
gemeten speling de slijtagegrens overschrijdt.

Zuigerpenspeling in drijfstangkop
Standaard: 0,003 – 0,014 mm (0,0001 – 0,0006 in.)
Limiet: 0,05 mm (0,00020 in.)

Zuigerpenspeling in zuiger
Standaard: 0,006 – 0,017 mm (0,00024 – 0,00067 in.)
Limiet: 0,05 mm (0,0020 in.)

Boring drijfstangkop
20,003 – 20,011 mm (0,7875 – 0,7878 in.)

Diameter zuigerpen
19,997 – 20,000 mm (0,7873 – 0,7874 in.)

Zuigerboring
20,006 – 20,014 mm (0,7876 – 0,7880 in.)

Onderwe
rp

Norm Slijtagegrens

Bovenste 
zuigerve

er

0,20 – 0,35 mm 
 (0,0079 – 0,0138 in.)

0,7 mm (0,0276 in.)

2de veer
0,35 – 0,50 mm 

 (0,0138 – 0,0197 in.)
1,0 mm (0,0394 in.)

Olieschr
aapveer

0,20 – 0,70 mm 
 (0,0079 – 0,0276 in.)

1,2 mm (0,0472 in.)

“a”: 120 mm (4,72 in.)

I2RH01140161-01
I4RS0A140023-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-59

Drijfstang

Zijwaartse speling van de drijfstangvoet
Controleer de drijfstangvoet op zijwaartse speling, met 
de stang op de normale wijze ingepast en verbonden 
met de krukpen. Vervang de drijfstang indien de 
gemeten speling de grenswaarde overschrijdt.

Zijwaartse speling van de drijfstangvoet
Standaard: 0,25 – 0,40 mm (0,0098 – 0,0157 in.)
Limiet: 0,55 mm (0,0217 in.)

Uitlijning van drijfstang:
Bevestig de drijfstang op de uitlijner om te controleren 
op doorbuigen en verdraaien. Vervang indien de 
gemeten waarde de grens overschrijdt.

Uitlijning van drijfstang
Doorbuiglimiet: 0,05 mm (0,0020 in.)
Verdraailimiet: 0,10 mm (0,0039 in.)

Vervorming van de drijfstangbout (plastic 
vervorming door aantrekken van de bout)
Meet elke schroefdraaddiameter van de drijfstangbout 
(2) op "A" op 32 mm (1,25 in.) van het pasvlak van de 
bout en "B" op 40 mm (1,57 in.) van het pasvlak van de 
bout met een micrometer (3).
Bereken het verschil in diameters ("A" – "B"). Vervang 
de drijfstang (1) indien de grens wordt overschreden.

Meetpunten voor de drijfstangbout
“a”: 32 mm (1,25 in.)
“b”: 40 mm (1,57 in.)

Verschil in diameter van de drijfstangbout
Limiet (“A” – “B”): 0,1 mm (0,004 in.)

Inspecteren van krukpen en drijfstanglagers
U4RS0B1406035

Diameter van krukpen
Inspecteer de krukpen op ongelijkmatige slijtage en 
beschadiging. Controleer de krukpen met behulp van 
een micrometer op onrondheid of tapsheid. Indien de 
krukpen beschadigd is, of de onrondheid of tapsheid de 
grenswaarde overschrijdt, moet de krukas worden 
vernieuwd of moet de krukpen tot op ondermaats 
worden geslepen en moet vervolgens een 
ondermaatslager worden gebruikt.

Diameter van krukpen

Onrondheid
A – B

Tapsheid
a – b

Tapsheid en onrondheid van krukpen
Limiet: 0,01 mm (0,0004 in.)

I2RH0B140148-01

I4RH01140053-01

Maat van 
drijfstanglager

Diameter van krukpen

Norm
41,982 – 42,000 mm 
 (1,6528 – 1,6535 in.)

0,25 mm (0,0098 in.) 
ondermaat

41,732 – 41,750 mm 
 (1,6430 – 1,6437 in.)

I2RH0B140119-01



1D-60 Mechanisch systeem van de motor: 

Algemene informatie over drijfstanglager
Drijfstanglagers zijn verkrijgbaar in de standaardmaat en 
0,25 mm (0,0098 in.) ondermaat, en elk van beide heeft 
5 soorten lagers, die verschillen in tolerantie.
Het ondermaatse lager is rood geverfd op de positie 
zoals getoond in de afbeelding, de dikte van het 
ondermaatse lager is 1,605 – 1,615 mm (0,0632 –
0,0635 in.) in het midden ervan.

Visuele inspectie drijfstanglager
Inspecteer de lagerschalen op tekenen van smelting, 
invreting, inbranding of afbladeren en controleer het 
contactpatroon. Vernieuw de lagerschalen indien 
defecten worden vastgesteld.

Speling drijfstanglager

1) Reinig het lager en de krukpen alvorens de speling 
te meten.

2) Monteer het lager in de drijfstang en de lagerkap.
3) Plaats een stuk plastigage (1) over de volle breedte 

van de krukpen waar ze in aanraking komt met het 
lager (evenwijdig met de krukas), maar vermijd de 
olie-opening.

4) Monteer de drijfstanglagerkap (1) op de drijfstang.
Monteer de lagerkap met het pijlmerkteken (2) op de 
kap naar de krukaspoeliezijde gekeerd, zoals 
aangegeven in de afbeelding. Nadat motorolie is 
aangebracht op de drijfstangbouten de dopmoeren 
(3) als volgt in fasen aantrekken. 
a) Trek alle dopmoeren aan tot 15 N·m (1,5 kg-m, 

11,0 lb-ft).
b) Trek ze opnieuw aan tot 45°.
c) Herhaal stap b).

Aantrekkoppel
Moer drijfstanglagerkap (a):  15 N·m (1,5 kg-
m, 11,0 lb-ft) en vervolgens tweemaal 
aandraaien over 45°

1. Rode verf

I2RH0B140120-01

I2RH01140164-01

I2RH0B140121-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-61

5) Verwijder de kap en meet met behulp van de 
schaalverdeling (1) op de verpakking van de 
plastigage (2) de breedte van het breedste punt.
Indien de speling de grenswaarde overschrijdt, 
gebruik dan een nieuw standaardmaatlager zoals 
beschreven in “Kiezen van drijfstanglagers: ”.
Controleer de speling opnieuw nadat het nieuwe 
lager is aangebracht.

Speling drijfstanglager
Standaard: 0,029 – 0,047 mm (0,0011 – 0,0018 in.)
Limiet: 0,065 mm (0,0026 in.)

6) Kan de speling bij gebruik van een nieuw 
standaardmaatlager niet tot binnen de 
grenswaarden worden teruggebracht, gebruik dan 
het eerstvolgende dikkere lager of slijp de krukpen 
tot ondermaats en gebruik een 0,25 mm 
ondermaatslager.

Kiezen van drijfstanglagers

OPMERKING

• Indien het lager niet in orde is, of als de 
lagerspeling buiten het voorgeschreven 
bereik valt, moet een nieuw standaardlager 
worden gekozen en gemonteerd zoals 
hieronder beschreven.

• Bij het vernieuwen van de krukas of 
drijfstang en de lagers ervan om welke 
reden dan ook, nieuwe 
standaardmaatlagers kiezen aan de hand 
van de nummers aangebracht op de 
drijfstang en de drijfstangkap en/of de 
letters aangebracht op de krukwang van 
cilinder nr.3.

 

1) Controleer de nummers die zijn aangebracht op de 
drijfstang en de drijfstangkap zoals getoond.
Drie nummers (1, 2 en 3) duiden als volgt de 
binnendiameter aan van de drijfstangvoet.
Het nummer 1 bijvoorbeeld geeft aan dat de 
overeenkomstige binnendiameter van de 
drijfstangvoet 45,000 – 45,006 mm (1,7717 – 1,7718 
in.) is.

Binnendiameter drijfstangvoet

I2RH0B140123-01

Gestans
te cijfers

Binnendiameter drijfstangvoet

1 45,0000 – 45,0060 mm (1,7717 – 1,7718 in.)
2 45,0061 – 45,0120 mm (1,7719 – 1,7721 in.)
3 45,0121 – 45,0180 mm (1,7722 – 1,7723 in.)

[A]: Nummer binnendiameter drijfstangvoet
[B]: Gewichtaanduiding

I3RH0A140017-01



1D-62 Mechanisch systeem van de motor: 

2) Controleer daarna de diameter van de krukaspen. 
Op krukwang nr. 3 zijn vier letters ingestanst zoals 
getoond in de afbeelding.
Drie letters (A, B en C) geven als volgt de diameter 
van de volgende krukaspen aan.
De ingestanste letter A bijvoorbeeld geeft aan dat de 
diameter van de overeenkomstige krukaspen 41,994 
– 42,000 mm (1,6533 – 1,6534 in.) is.

Buitendiameter krukaspen

3) Er zijn vijf soorten standaardlagers, die van elkaar 
verschillen in dikte. Om ze van elkaar te kunnen 
onderscheiden, is verf aangebracht op de in de 
afbeelding getoonde plaats.
De kleur komt overeen met de hieronder 
aangegeven dikte in het midden van het lager.

Standaarddikte van drijfstanglager

4) Bepaal het nieuwe standaardlager voor de 
binnenkant van de drijfstangvoet aan de hand van 
het nummer dat is ingestanst op de drijfstang en de 
drijfstangkap en de letters ingestanst op de 
krukwang nr. 3, en raadpleeg daardoor de tabel.
Als bijvoorbeeld het nummer op de drijfstang en de 
drijfstangkap 1 is en de letter op de krukwang B, 
moet een nieuw standaardlager met een zwart 
verfmerkteken op de binnenkant van de 
drijfstangvoet worden aangebracht.

Specificatie van nieuwe standaardmaat voor het 
drijfstanglager

Gestans
te letters

Diameter krukaspen

A 41,9940 – 42,0000 mm (1,6533 – 1,6534 in.)
B 41,9880 – 41,9939 mm (1,6531 – 1,6532 in.)
C 41,9820 – 41,9879 mm (1,6529 – 1,6530 in.)

[A]: Diameter krukaspen voor cilinder nr. 1
[B]: Diameter krukaspen voor cilinder nr. 2
[C]: Diameter krukaspen voor cilinder nr. 3
[D]: Diameter krukaspen voor cilinder nr. 4

Kleur Lagerdikte
Blauw 1,4991 – 1,5020 mm (0,05902 – 0,05913 in.)
Geel 1,4961 – 1,4990 mm (0,05890 – 0,05901 in.)
Geen 1,4931 – 1,4960 mm (0,05878 – 0,05889 in.)
Zwart 1,4901 – 1,4930 mm (0,05867 – 0,05877 in.)
Groen 1,4870 – 1,4900 mm (0,05855 – 0,05866 in.)

I3RH0A140018-01

1. Verf

Nummer ingestanst op 
drijfstang en op 

drijfstangkap 
(binnendiameter 
drijfstangvoet)

1 2 3
Letters ingestanst 
op krukwang nr. 3 
(diameter krukpen)

A Groen Zwart Geen
B Zwart Geen Geel
C Geen Geel Blauw

Te monteren nieuw 
standaardlager.

I3RH0A140019-01



Mechanisch systeem van de motor: 1D-63

Onderdelen van hoofdlagers, krukas en motorblok
U4RS0B1406036

I4RS0A140016-01

1. CKP-sensor (indien uitgerust)
: Zie "A"

11. Achterste oliekeerring 21. Bout oliefilteradapter

 2. Detonatiesensor 12. Lager van ingaande as (voor modellen 
met A/T en M/T)

22. Veerpen



1D-64 Mechanisch systeem van de motor: 

Uitbouwen en inbouwen van hoofdlagers, 
krukas en motorblok

U4RS0B1406037

Uitbouwen

1) Verwijder de motor uit het voertuig zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel: ”.

2) Verwijder het deksel van het koppelingshuis, de 
koppelingsplaat (aandrijfpaat voor A/T) met speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17810

3) Demonteer zuiger en drijfstang zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de zuiger, zuigerveren, 
drijfstangen en cilinders: ”.

4) Verwijder de achterste oliekeerringkap (1).

5) Draai de bouten nr. 1 en nr. 2 van de hoofdlagerkap 
los in de volgorde zoals aangegeven in de 
afbeelding en verwijder ze.

6) Haal de krukas van het motorblok.

Inbouwen

OPMERKING

• Gebruik nieuwe bouten nr.1 voor de 
lagerkap Eens gebruikt raken ze vervormd 
door het aantrekken.

• Zorg dat alle onderdelen schoon zijn 
voordat ze worden gemonteerd.

• De volgende onderdelen moeten worden 
geolied: hoofdlagertappen, hoofdlagers, 
axiaallagers, krukpennen, drijfstanglagers, 
zuigers, zuigerveren en cilinderboringen.

• De hoofdlagers, lagerkappen, drijfstangen, 
drijfstanglagers, drijfstanglagerkappen, 
zuigers en zuigerveren zijn op elkaar 
aangepaste onderdelen. Verwissel geen 
onderdelen en zorg dat alle onderdelen bij 
montage weer op hun oorspronkelijke 
plaats terechtkomen.

 

3. Motorblok 13. Vliegwiel of drijfplaat 23. Sensorplaatbout
4. Venturiplug 14. Hoofdlagerkap 24. Oliedrukschakelaar
5. Hoofdlager

: Zie "B"
15. Bout vliegwiel of drijfplaat : 22 N·m (2,2 kg-m, 16,0 lb-ft)

 6. Sensorplaat 16. Bevestigingsbout achterste 
oliekeerringkap

: 5 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)

7. Sleutel distributiekettingwiel van 
de krukas

 17. Bout hoofdlagerkap nr.2 : 70 N·m (7,0 kg-m, 51,0 lb-ft)

8. Krukas 18. Bout nr. 1 van de hoofdlagerkap
: Zie "D"

: 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft) volgens de 
voorgeschreven werkwijze.

9. Axiaallager 19. O-ring : 30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft), 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 
lb-ft) en 60° volgens de voorgeschreven werkwijze.

10. Achterste oliekeerringkap
: Zie "C"

20. Adapter oliefilter : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)

“A”: Bij het aanbrengen van de CKP-sensor nieuwe sensorbouten gebruiken. : 13 N·m (1,3 kg-m, 9,5 lb-ft)
“B”: De bovenste lagerschaal heeft een oliegroef. : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
“C”: Smeer afdichtmiddel 99000–31250 op het pasvlak. : Niet opnieuw gebruiken.
“D”: Let op vervorming van de bout van hoofdlagerkap nr.1 bij hergebruik door het 

aantrekken zoals beschreven in “Inspecteren van hoofdlagers: ”.
: Breng motorolie aan op het binnen/glijvlak

I2RH0B140125-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-65

1) Plaats een sensorplaat (1) op de krukas (2) en trek 
de bouten met het voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING

Bij het monteren van de sensorplaat, de 
veerpen (3) op de krukas op een lijn zetten 
met het gat van de sensorplaat.
 

Aantrekkoppel
Sensorplaatbout (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

2) Monteer de hoofdlagers op het motorblok.
De bovenste lagerschaal (1) heeft een oliegroef (2).
Monteer deze op het motorblok (3) en monteer de 
andere lagerschaal zonder oliegroef op de lagerkap.
Zorg dat de twee lagerschalen van dezelfde 
kleurcode zijn voorzien.

3) Monteer de axiaallagers (1) op het motorblok tussen 
cilinder nr. 2 en cilinder nr. 3. De oliegroefzijden (2) 
moeten naar de krukwangen worden gericht.

4) Controleer of de paspennen (3) op de inlaatzijde van 
elk tap zijn gemonteerd.

5) Monteer de krukas op het motorblok.
6) Monteer de lagerkap op het motorblok met het 

pijlmerkteken (op iedere lagerkap) naar de 
krukaspoelie gericht. Breng de lagerkappen 
achtereenvolgens in de genummerde volgorde 1, 2, 
3, 4 en 5 aan, te beginnen aan de poeliezijde.
Nadat motorolie is aangebracht op de bouten nr. 1 
van het hoofdlager ((1) – (10)) en de bouten nr. 2 
van de hoofdlagerkap ((11) – (20)), in fasen als volgt 
aantrekken.
a) Trek de bouten (1 – 10) aan tot 30 N·m (3,0 kg-

m, 22,0 lb-ft) in de aangegeven numerieke 
volgorde en gebruik daarvoor een 12-hoekige 
dopsleutel.

b) Net als in stap a), aantrekken tot 50 N·m (5,0 kg-
m, 36,5 lb-ft).

c) Net als in stap a) opnieuw aantrekken tot 60°.
d) Trek de bouten (11) – (20) aan tot 25 N·m (2,5 

kg-m, 18,0 lb-ft) in de aangegeven numerieke 
volgorde.

Aantrekkoppel
Bout nr. 1 (1) – (10) van de hoofdlagerkap:  
30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft), 50 N·m (5,0 kg-m, 
36,5 lb-ft) en vervolgens opnieuw aantrekken 
door tweemaal tot 60° te draaien
Bout nr. 2  (11) – (20) van de hoofdlagerkap:  
25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

LET OP!
 

Controleer na het aantrekken van de 
kapbouten of de krukas soepel ronddraait 
wanneer hij met een koppel van 12 N⋅m (1,2 
kg-m, 9,0 lb-ft) of minder wordt rondgedraaid.
 

I2RH0B140128-01
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1D-66 Mechanisch systeem van de motor: 

7) Indien nodig de oliekeerring (1) vastdrukken op de 
oliekeerringkap (2) met een speciaal gereedschap 
zoals getoond in de afbeelding.

Speciaal gereedschap
(A):  09911–97820

Monteerpositie (afmeting) van de achterste 
oliekeerring van de krukas
“a”: 2 mm (0,08 in.)

8) Breng een afdichtmiddel aan op het pasvlak van de 
achterste oliekeerringkap (1).

“A”:  Waterdicht afdichtmiddel 99000–31250

Vereiste hoeveelheid afdichtmiddel voor 
achterste oliekeerringkap
Breedte: “a”: 3 mm (0,12 in.)
Hoogte "b": 2 mm (0,08 in.)

9) Monteer de achterste oliereerringkap (1) en trek de 
bouten met het voorgeschreven koppel aan.

Speciaal gereedschap
(A):  09911–97720

Aantrekkoppel
Bout achterste oliekeerringkap:  11 N·m (1,1 kgf-
m, 8,0 lb-ft)

10) Inbouwen vliegwiel (aandrijfplaat voor A/T).
Blokkeer het vliegwiel of de aandrijfplaat met het 
speciale gereedschap en trek de bouten van het 
vliegwiel of de aandrijfplaat met het voorgeschreven 
koppel aan.

OPMERKING

Gebruik nieuwe bouten voor het vliegwiel of 
de drijfplaat.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17810

Aantrekkoppel
Bout vliegwiel of aandrijfplaat (a):  70 N·m (7,0 
kgf-m, 51,0 lb-ft)

11) Monteer zuiger en drijfstang zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de zuiger, zuigerveren, 
drijfstangen en cilinders: ”.

12) Monteer de cilinderkop zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen van de kleppen en 
cilinderkop: ”.

13) Monteer nokkenassen, stoters en afstandsring zoals 
beschreven onder “Uitbouwen en inbouwen 
nokkenas, klepstoter en afstandsring: ”.

14) Monteer de distributieketting zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen van de 
distributieketting en de riemspanner: ”.

15) Monteer de distributiekettingkap zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap: ”.

I4RS0A140017-01
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A: Krukaszijde
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-67

16) Installeer het deksel van de cilinderkop zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen 
afdekkap van de cilinderkop: ”.

17) Monteer het carter zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen van oliecarter en 
oliepompzeef:  in hoofdstuk 1E”.

18) Monteer de motor in het voertuig zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel: ”.

Inspecteren van krukas
U4RS0B1406038

Slingering van de krukas
Meet met een meetklok de slingering van de krukas aan 
de middelste hoofdlagertap op. Draai de krukas 
langzaam rond. Vernieuw de krukas als de slingering de 
grenswaarde overschrijdt.

Slingering van de krukas
Limiet: 0,02 mm (0,0008 in.)

Axiale speling van krukas

1) Meet deze speling terwijl de krukas op de normale 
wijze in het motorblok is geplaatst, d.w.z. met het 
axiaallager (1) en de lagerkappen aangebracht.

Dikte van axiaallager
Standaard: 2,500 mm (0,0984 in.)
Overmaat (0,125 mm (0,0049 in.)): 2,563 mm 
(0,1009 in.)

2) Trek de bouten nr. 1 van het hoofdlager ((1) – (10)) 
en de bouten nr. 2 van de hoofdlagerkap ((11) – 
(20)), in fasen als volgt aan.
a) Trek de bouten (1) – (10) aan tot 30 N·m (3,0 kg-

m, 22,0 lb-ft) in de aangegeven numerieke 
volgorde.

b) Net als in stap a), aantrekken tot 50 N·m (5,0 kg-
m, 36,5 lb-ft).

c) Net als in stap a) opnieuw aantrekken tot 60°.
d) Trek de bouten (11) – (20) aan tot 25 N·m (2,5 

kg-m, 18,0 lb-ft) in de aangegeven numerieke 
volgorde.

Aantrekkoppel
Bout nr. 1 (1) – (10) van de hoofdlagerkap:  
30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft), 50 N·m (5,0 kg-m, 
36,5 lb-ft) en vervolgens opnieuw aantrekken 
door tweemaal tot 60° te draaien
Bout nr. 2  (11) – (20) van de hoofdlagerkap:  
25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

3) Meet met een meetklok de axiale speling van de 
krukas.
Als de grenswaarde wordt overschreden, moet het 
axiaallager worden vervangen door een nieuw 
standaard- of overmaatslager om de juiste axiale 
speling te verkrijgen.

Axiale speling van krukas
Standaard: 0,11 – 0,31 mm (0,0043 – 0,0122 in.)
Limiet: 0,35 mm (0,0138 in.)

I2RH0B140135-01
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1D-68 Mechanisch systeem van de motor: 

OPMERKING

Controleer na het controleren van de axiale 
speling, de draadvervorming van elke bout 
nr. 1 van de hoofdlagerkap zoals beschreven 
onder "Bout nr. 1 van de hoofdlagerkap" in 
“Inspecteren van hoofdlagers: ”.
 

Onrondheid en tapsheid (ongelijkmatige slijtage) van 
de lagertappen
Bij ongelijkmatige slijtage van de lagertappen is er een 
verschil in diameter in de dwarsrichting of lengterichting 
(of beide). Dit verschil, indien aanwezig, kan worden 
bepaald met een micrometer. Indien één van de 
lagertappen erg beschadigd is of als de ongelijkmatige 
slijtage de grenswaarde overschrijdt, moet de krukas 
worden geslepen of vervangen.

Onrondheid of tapsheid van de krukas
Limiet: 0,01 mm (0,0004 in.)

Onrondheid
A – B

Tapsheid
a – b

Inspecteren van hoofdlagers
U4RS0B1406039

Algemene informatie

• Hoofdlagers zijn verkrijgbaar in de standaardmaat en 
0,25 mm (0,0098 in.) ondermaat, en elk van beide 
heeft 5 soorten lagers, die verschillen in tolerantie.

• De bovenste lagerschaal (1) heeft een oliegroef (2) 
zoals getoond in de afbeelding.
Monteer de lagerschaal met de oliegroef in het 
motorblok.

• De onderste lagerschaal heeft geen oliegroef.

Visuele inspectie
Controleer de lagers op invreting, krassen, slijtage en 
beschadiging. 
Vernieuw de bovenste en onderste lagerschaal indien 
defecten worden vastgesteld. Vervang nooit een 
lagerschaal zonder de bijbehorende lagerschaal te 
vervangen.

Speling van de hoofdlagers

OPMERKING

Draai de krukas niet rond terwijl de 
plastigage is aangebracht.
 

Controleer de speling met plastigage en ga als volgt te 
werk.
1) Verwijder de lagerkappen.
2) Reinig de lagers en de hoofdlagertappen.

I2RH01140183-01
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-69

3) Plaats een stuk plastigage (1) over de volle breedte 
van het lager (evenwijdig met de krukas) op de 
lagertap, maar vermijd de olie-opening.

4) Trek de bouten nr. 1 van het hoofdlager ((1) – (10)) 
en de bouten nr. 2 van de hoofdlagerkap ((11) – 
(20)), in fasen als volgt aan.
a) Trek de bouten (1) – (10) aan tot 30 N·m (3,0 kg-

m, 22,0 lb-ft) in de aangegeven numerieke 
volgorde.

b) Net als in stap a), aantrekken tot 50 N·m (5,0 kg-
m, 36,5 lb-ft).

c) Net als in stap a) opnieuw aantrekken tot 60°.
d) Trek de bouten (11) – (20) aan tot 25 N·m (2,5 

kg-m, 18,0 lb-ft) in de aangegeven numerieke 
volgorde.

Aantrekkoppel
Bout nr. 1 (1) – (10) van de hoofdlagerkap:  
30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft), 50 N·m (5,0 kg-m, 
36,5 lb-ft) en vervolgens opnieuw aantrekken 
door tweemaal tot 60° te draaien
Bout nr. 2  (11) – (20) van de hoofdlagerkap:  
25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

5) Verwijder de kappen en meet met behulp van de 
schaalverdeling (1) op de verpakking van de 
plastigage (2) de breedte van het breedste punt. 
Vervang het lager als de speling de grenswaarde 
overschrijdt. De bovenste en onderste lagerhelft 
moeten altijd gelijktijdig worden vervangen.
Het is mogelijk dat bij gebruik van een nieuw 
standaardlager de juiste speling wordt verkregen. Is 
dit niet het geval, dan moet de hoofdlagertap worden 
geslepen zodat een 0,25 mm ondermaatslager kan 
worden gebruikt.
Controleer de speling opnieuw nadat het nieuwe 
lager is aangebracht.

Speling van de hoofdlagers
[Voor M15-motor]
Standaard: 0,021 – 0,041 mm (0,0008 – 0,0016 in.)
Limiet: 0,054 mm (0,0021 in.)
[Voor M13-motor]
Standaard: 0,025 – 0,045 mm (0,0010 – 0,0018 in.)
Limiet: 0,065 mm (0,0026 in.)

Uitkiezen van de hoofdlagers

Standaardlager
Indien het lager niet in orde is, of als de lagerspeling 
buiten het voorgeschreven bereik valt, moet een nieuw 
standaardlager worden gekozen en gemonteerd zoals 
hieronder beschreven.

I2RH0B140140-01
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1D-70 Mechanisch systeem van de motor: 

1) Eerst de diameter van de lagertap controleren. Zoals 
getoond in de afbeelding heeft krukwang nr.2 
ingestanste nummers.
Drie nummers (1, 2 en 3) duiden als volgt de 
lagertapdiameter aan
Ingestanste nummers op krukwang nr. 2 geven de 
lagertapdiameters die zijn gemerkt met een pijl in de 
afbeelding. In het geval van de M15-motor geeft de 
ingestanste letter A bijvoorbeeld aan dat de diameter 
van de overeenkomstige lagertap 51,9940 - 52,0000 
mm (2,0471 – 2,0472 in.) is.

Diameter krukastap
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

2) Controleer vervolgens de diameter van de 
lagerkapboring zonder lagerschaal. Op het pasvlak 
van het motorblok zijn vijf letters ingestanst, zoals 
aangegeven in de afbeelding.
Drie letters (A, B en C) of nummers (1, 2 en 3) geven 
als volgt de diameter van de lagerkapboring aan.
Ingestanste letters of nummers op het motorblok 
geven de diameter aan van de lagerkapboring met 
een pijl in de afbeelding.
In het geval van de M15-motor geeft de ingestanste 
"A" of "1" bijvoorbeeld aan dat de diameter van de 
overeenkomstige lagertap 56,0000 - 56,0060 mm 
(2,2048 – 2,2049.) is.

Boring krukaslagerkap
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

Gestanste 
cijfers

Lagertapdiameter

1
51,9940 – 52,0000 mm 
(2,0471 – 2,0472 in.)

2
51,9880 – 51,9939 mm 
(2,0468 – 2,0470 in.)

3
51,9820 – 51,9879 mm 
(2,0465 – 2,0467 in.)

Gestanste 
cijfers

Lagertapdiameter

1
44,9940 – 45,0000 mm 
(1,7715 – 1,7716 in.)

2
44,9880 – 44,9939 mm 
(1,7712 – 1,7714 in.)

3
44,9820 – 44,9879 mm 

(1,7710 – 1,7711 in.)

I2RH0B140142-01

Ingestans
te letter 

(nummer)
Diameter lagerkapboring (zonder lager)

A of 1
56,0000 – 56,0060 mm 
(2,2048 – 2,2049 in.)

B of 2
56,0061 – 56,0120 mm 
(2,2050 – 2,2051 in.)

C of 3
56,0121 – 56,0180 mm 
(2,2052 – 2,2054 in.)

Ingestans
te letter 

(nummer)
Diameter lagerkapboring (zonder lager)

A of 1
49,0000 – 49,0060 mm 
(1,9292 – 1,9293 in.)

B of 2
49,0061 – 49,0120 mm 
(1,9294 – 1,9296 in.)

C of 3
49,0121 – 49,0180 mm 
(1,9297 – 1,9298 in.)
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Mechanisch systeem van de motor: 1D-71

3) Er zijn 5 soorten standaardlagers, die van elkaar 
verschillen in dikte. Om ze van elkaar te kunnen 
onderscheiden, is verf aangebracht op de in de 
afbeelding getoonde plaats.
De kleur komt overeen met de hieronder 
aangegeven dikte in het midden van het lager.

Standaarddikte van hoofdlager van de krukas
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

4) Bepaal op basis van het ingestanste nummer op krukwang nr. 2 en de letters ingestanst op het motorblok het 
nieuwe standaardlager voor de lagertap, en raadpleeg de tabel.
Als in het geval van de M15-motor bijvoorbeeld het nummer op de krukwang  nr. 2 "1" is en de letter op het 
motorblok "B", moet een nieuw standaardlager met een "Bruin" verfmerkteken op de lagertap worden 
aangebracht.

Specificatie nieuw standaard krukashoofdlager
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

Kleur Lagerdikte
Paars 1,992 – 1,996 mm (0,07843 – 0,07858 in.)
Bruin 1,995 – 1,999 mm (0,07855 – 0,07870 in.)
Groen 1,998 – 2,002 mm (0,07867 – 0,07882 in.)
Zwart 2,001 – 2,005 mm (0,07878 – 0,07893 in.)

Kleurloos 
(geen 
verf)

2,004 – 2,008 mm (0,07890 – 0,07906 in.)

Kleur Lagerdikte
Roze 1,990 – 1,994 mm (0,0783 – 0,0785 in.)
Paars 1,993 – 1,997 mm (0,0785 – 0,0786 in.)
Bruin 1,996 – 2,000 mm (0,0786 – 0,0787 in.)
Groen 1,999 – 2,003 mm (0,0787 – 0,0789 in.)
Zwart 2,002 – 2,006 mm (0,0788 – 0,0790 in.)

1. Verf

I2RH01140191-01

Nummer ingestanst op krukwang nr. 2 (diameter 
lagertap)

1 2 3

Cijfer ingestanst op motorblok 
(diam. kapboring)

A of 1 Paars Bruin Groen
B of 2 Bruin Groen Zwart
C of 3 Groen Zwart Geen kleur

Te monteren nieuw standaardlager.

Nummer ingestanst op krukwang nr. 2 (diameter 
lagertap)

1 2 3

Cijfer ingestanst op motorblok 
(diam. kapboring)

A of 1 Roze Paars Bruin
B of 2 Paars Bruin Groen
C of 3 Bruin Groen Zwart

Te monteren nieuw standaardlager.
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5) Controleer met behulp van de schaalverdeling (1) op de plastigage (2) de lagerspeling van het nieuwe 
standaardlager.
Indien de speling nog steeds de grenswaarde overschrijdt, gebruik dan het eerstvolgende dikkere lager en 
controleer de speling opnieuw.

6) Als de krukas of het motorblok is vernieuwd, om welke reden ook, moeten nieuwe standaardlagers worden 
gemonteerd overeenkomstig de nummers die op de nieuwe krukas zijn ingestanst of de letters op het het nieuwe 
motorblok.

Ondermaatslager (0,25 mm (0,0098 in.))

• Het 0,25 mm (0,0098 in.) ondermaatslager is beschikbaar in vijf verschillende diktes.
Om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, is op elk lager verf aangebracht op de in de afbeelding getoonde 
plaats.
Elk kleur komt overeen met de hieronder aangegeven dikte in het midden van het lager.

Ondermaatdikte van krukashoofdlager
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

Kleur Lagerdikte
Rood en purper 2,117 – 2,121 mm (0,08335 – 0,08350 in.)
Rood en bruin 2,120 – 2,124 mm (0,08347 – 0,08362 in.)
Rood en groen 2,123 – 2,127 mm (0,08359 – 0,08374 in.)
Rood en zwart 2,126 – 2,130 mm (0,08371 – 0,08385 in.)

Alleen rood 2,129 – 2,133 mm (0,08382 – 0,08397 in.)

Kleur Lagerdikte
Rood en roze 2,115 – 2,119 mm (0,0833 – 0,0834 in.)

Rood en purper 2,118 – 2,122 mm (0,0834 – 0,0835 in.)
Rood en bruin 2,121 – 2,125 mm (0,0835 – 0,0837 in.)
Rood en groen 2,124 – 2,128 mm (0,0836 – 0,0838 in.)
Rood en zwart 2,127 – 2,131 mm (0,0837 – 0,0839 in.)

1. Verf

I2RH0B140141-01

I2RH01140192-01
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• Slijp indien nodig de hoofdlagertap en kies als volgt een bijbehorend ondermaatslager uit.
a. Slijp de lagertap tot de volgende uiteindelijke diameter is verkregen.

Diameter geslepen lagertap
[Voor M15-motor]
51,7320 – 51,7500 mm (2,0367 – 2,0374 in.)
[Voor M13-motor]
44,7320 – 44,7500 mm (1,7611 – 1,7618 in.)

b. Meet met een micrometer de diameter van de geslepen lagertap.
Meet in twee richtingen loodrecht ten opzichte van elkaar om te controleren op onrondheid.

c. Kies op basis van de gemeten lagertapdiameter en de letters die in het pasvlak van het motorblok zijn 
ingestanst een ondermaatslager uit de onderstaande tabel.
Controleer de lagerspeling bij gebruik van het gekozen ondermaatslager.

Specificatie nieuw ondermaats krukashoofdlager
[Voor M15-motor]

[Voor M13-motor]

Gemeten lagertapdiameter
51,7320 – 51,7379 mm 
(2,0367 – 2,0369 in.)

51,7380 – 51,7439 mm 
(2,0370 – 2,0371 in.)

51,7440 – 51,7500 mm 
(2,0372 – 2,0373 in.)

Ingestanste letters
op motorblok

A (1) Rood en groen Rood en bruin Rood en purper
B (2) Rood en zwart Rood en groen Rood en bruin
C (3) Alleen rood Rood en zwart Rood en groen

Te monteren ondermaatslager

Gemeten lagertapdiameter
44,7320 – 44,7379 mm 

(1,7611 – 1,7613 in.)
44,7380 – 44,7439 mm 
(1,7614 – 1,7615 in.)

44,7440 – 44,7500 mm 
(1,7616 – 1,7618 in.)

Ingestanste letters
op motorblok

A (1) Rood en bruin Rood en purper Rood en roze
B (2) Rood en groen Rood en bruin Rood en purper
C (3) Rood en zwart Rood en groen Rood en bruin

Te monteren ondermaatslager

I2RH0B140144-01
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Bout nr. 1 van de hoofdlagerkap
Meet de schroefdraaddiameter van de hoofdlagerkap (1) 
op "A" op 60 mm (2,36 in.) van de zittingzijde van de 
flensbout en "B" op 90 mm (3,54 in.) van de zittingzijde 
van de flensbout met een micrometer (2).
Bereken het verschil in diameters ("A" – "B").
Vervang indien de grens wordt overschreden.

Diametermeetpunten voor bout nr.1 van de 
hoofdlagerkap
“a”: 60 mm (2,36 in.)
“b”: 90 mm (3,54 in.)

Verschil in diameter van bout nr. 1 van de 
hoofdlagerkap
Limiet (“A” – “B”): 0,2 mm (0,008 in.)

Inspecteren van sensorplaat
U4RS0B1406040

Controleer de sensorplaat op barsten of 
beschadigingen. 
Vervang de sensor indien een defect wordt vastgesteld.

Inspecteren van achterste oliekeerring
U4RS0B1406041

Controleer de achterste oliekeerring (1) zorgvuldig op 
slijtage en beschadiging. Vervang de oliekeerring indien 
de lip versleten of beschadigd is.

Inspecteren van vliegwiel
U4RS0B1406042

Visuele inspectie

• Vervang het vliegwiel als de tandkrans beschadigd, 
gebarsten of versleten is.

• Vervang het vliegwiel als het vlak dat in contact is met 
de koppelingsplaat beschadigd of erg versleten is.

Slingering vliegwielvlak
Controleer de slingering van het vliegwielvlak met een 
meetklok. 
Vervang het vliegwiel als de slingering de grenswaarde 
overschrijdt.

Slingering vliegwielvlak
Limiet: 0,2 mm (0,0079 in.)

 

“A”

“a”

“b”

“B”

 

1

1 2

I2RH0B140145-01

I2RH0B140151-01

I4RS0A140020-01

I2RH01140198-01
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Inspecteren van motorblok
U4RS0B1406043

Kromtrekking van bovenvlak
Controleer met behulp van een richtliniaal en een 
voelermaat het pakkingvlak op kromtrekking. Corrigeer 
indien de grenswaarde wordt overschreden.

Vlakheid motorblok
Limiet: 0,03 mm (0,0012 in.)

Honen en opboren van de cilinders

1) Wanneer één van de cilinders moet worden 
opgeboord, moeten tevens alle andere cilinders 
worden opgeboord.

2) Kies een overmaatszuiger overeenkomstig de mate 
van slijtage van de cilinder.

Specificatie overmaatse zuiger
Overmaat 0,50: 78,453 – 78,468 mm (3,0887 – 
3,0893 in.)

3) Meet de zuigerdiameter met een micrometer.

Meetpositie voor zuigerdiameter
“a”: 19,5 mm (0,77 in.)

4) Boor de cilinder op en hoon hem tot de volgende 
afmeting.

OPMERKING

Monteer, alvorens te beginnen met opboren, 
alle hoofdlagerkappen op de juiste plaatsen 
en trek ze met het voorgeschreven koppel 
aan om kromtrekken van de lagerboringen te 
voorkomen.
 

Diameter van op te boren cilinderboring
Overmaat 0,50: 78,500 – 78,514 mm (3,0906 – 
3,0911 in.)

5) Meet de zuigerspeling na het honen.

Zuigerspeling:
0,032 – 0,061 mm (0,0013 – 0,0024 in.)

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1407001

I2RH01140199-01

I2RH01140157-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bouten nokkenasbehuizing
8 0,8 6,0

(voor aantrekken van 
speciaal gereedschap) 
)

Bout van de nokkenasbehuizing 11 1,1 8,0 ) / ) / )
Bouten van cilinderkopdeksel 8 0,8 6,0 )
Gaskabelborgmoer 12 1,2 9,0 )
Bout afblaasklepsteun EVAP-koolstoffilter 5 0,5 4,0 )
Moer linkse motorophangingsbeugel 55 5,5 40,0 )
Moer rechtse motorophanging 65 6,5 47,0 )
Bout achterste motorophangingsbus 55 5,5 40,0 )
Aansluitingsmoer startmotor 11 1,1 8,0 )
Aansluitingsmoer dynamo 6 0,6 4,5 )
Bout distributiekettingkap 25 2,5 18,0 )
Moer distributiekettingkap 25 2,5 18,0 )
Lagerkapbout 25 2,5 18,0 )
Bout van de oliepassage nr. 2 en nr. 3 11 1,1 8,0 )
Bout krukaspoelie 150 15,0 108,5 )
Montagemoer olieregelklep 11 1,1 8,0 )
Bout oliepassage nr. 1 30 3,0 21,5 )
Bout distributiekettinggeleider nr. 1 11 1,1 8,0 )
Bout van de distributieriemspanner 25 2,5 18,0 )



1D-76 Mechanisch systeem van de motor: 

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen gasklephuis: ”
“Onderdelen gasklephuis en inlaatspruitstuk: ”
“Onderdelen motorophanging: ”
“Onderdelen van de distributiekettingkap: ”
“Onderdelen van de distributieketting en de riemspanner: ”
“Onderdelen van de nokkenas, klepstoter en afstandsring: ”
“Onderdelen van de kleppen en cilinderkop: ”
“Onderdelen van de zuiger, zuigerveren, drijfstangen en cilinders: ”
“Onderdelen van hoofdlagers, krukas en motorblok: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bout van de afsteller van de 
distributieriemspanner 11 1,1 8,0 )

Bout van het distributiekettingwiel van de 
inlaatnok 60 6,0 43,5 )

Venturiplug 5 0,5 3,5 )
Cilinderkopbout voor M8 25 2,5 18,0 )
Cilinderkopbout voor M10 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft), 40 N·m (4,0 

kg-m, 29,0 lb-ft) en vervolgens opnieuw 
aantrekken door tweemaal tot 60° te 
draaien

)

Moer drijfstanglagerkap 15 N·m (1,5 kg-m, 11,0 lb-ft) en vervolgens 
tweemaal aandraaien over 45°

) / )

Sensorplaatbout 11 1,1 8,0 )
Bout nr. 1 (1) – (10) van de hoofdlagerkap 30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft), 50 N·m (5,0 

kg-m, 36,5 lb-ft) en vervolgens opnieuw 
aantrekken door tweemaal tot 60° te 
draaien

) / ) / )

Bout nr. 2  (11) – (20) van de hoofdlagerkap 25 2,5 18,0 ) / ) / )
Bout achterste oliekeerringkap 11 1,1 8,0 )
Bout vliegwiel of aandrijfplaat 70 7,0 51,0 )

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft
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Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B1408001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen van de distributiekettingkap: ”
“Onderdelen van de distributieketting en de riemspanner: ”
“Onderdelen van de nokkenas, klepstoter en afstandsring: ”
“Onderdelen van de kleppen en cilinderkop: ”
“Onderdelen van de zuiger, zuigerveren, drijfstangen en cilinders: ”
“Onderdelen van hoofdlagers, krukas en motorblok: ”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B1408002

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1207B Onderdeelnr.: 99000–

31140
)

SUZUKI Bond No.1217G Onderdeelnr.: 99000–
31260

)

Waterdicht afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1207F Onderdeelnr.: 99000–
31250

) / ) / )

09911–97720 09911–97820
Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

) )

09913–75810 09915–64512
Inbouwgereedschap voor 
lager

Compressiemeter

) )

09915–64530 09915–67010
Compressiemeterslang Compressiemeterhulpstuk 

(C)
) )

09915–67311 09916–14510
Vacuümmeter Klepveertang
) ) / )

09916–14521 09916–34542
Klepveerspannerhulpstuk Handgreep voor ruimer
) / ) ) / )
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09916–34550 09916–37320
Handgreep voor ruimer Buitenruimer klepgeleider 

(10,5 mm)
) )

09916–44910 09916–56011
In- en uitbouwgereedschap 
voor klepgeleider

Hulpstuk voor klepgeleider-
inbouwgereedschap 
(uitsteek: 11,5 mm)

) )

09916–58210 09916–67020
Handgreep voor 
klepgeleider-
inbouwgereedschap

Stoterhouder (buitenland)

) / ) ) / )

09916–67021 09916–77310
Houder voor klepstoter Zuigerveerspanner (50–125 

mm)
) / ) )

09916–84511 09917–68221
Pincet Nokkenaspoeliehouder
) / ) ) / )

09917–98221 09924–17810
Hulpstuk voor 
klepgeleidersteel

Vliegwielhouder 
(aandrijfplaataanslag)

) ) / )

09926–58010 09944–36011
Hulpstuk voor lagertrekker Uitbouwgereedschap voor 

stuurwiel
) )



Motorsmeersysteem: 1E-1

Motorsmeersysteem

 Algemene beschrijving

Beschrijving motorsmering
U4RS0B1501001

De oliepomp is een excentrische tandwielpomp die is gemonteerd op de krukas. De olie wordt via de oliepompzeef 
aangezogen en dan via de pomp naar het oliefilter gevoerd.
De gefilterde olie stroomt vervolgens via twee banen door het motorblok.
Via één baan bereikt de olie de krukaslagertappen. De olie van de krukaslagertappen wordt naar de drijfstanglagers 
gevoerd via elkaar kruisende boringen in de krukas en vervolgens uit het grote gat in de drijfstangkop gesproeid om 
de zuiger, de zuigerveren en de cilinderwand te smeren.
In een andere baan gaat de olie naar de cilinderkop en smeerkleppen en nokkenassen enz. na door de oliebaan 
binnen in de nokkenassen te zijn gegaan.
Op de oliepomp is een overdrukklep aanwezig. Deze klep ontlast de oliedruk wanneer deze hoger wordt dan 
ongeveer 350 kPa (3,5 kg/cm2, 49,8 psi).
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I3RH0B150001-01
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Diagnose-informatie en -procedures

Controleren van de oliedruk
U4RS0B1504001

OPMERKING

Controleer de volgende punten alvorens de 
oliedruk te controleren.

• Oliepeil in oliecarter
Als het oliepeil te laag is, vul dan olie bij tot 
het maximum merkteken (1) op de 
oliepeilmeter zoals beschreven in 
“Verversen van de motorolie en vervangen 
van het oliefilter:  in hoofdstuk 0B”.

• Oliekwaliteit
Ververs de olie als ze verkleurd of vervuild 
is. Zie “Verversen van de motorolie en 
vervangen van het oliefilter:  in hoofdstuk 
0B” voor de olie die moet worden gebruikt.

• Olielekken
Repareer eventuele lekken.

 

1) Verwijder de voorbumper zoals beschreven onder 
“Onderdelen voorbumper en achterbumper:  in 
hoofdstuk 9K”.

2) Verwijder de voorste afdekking van de motor (1).

3) Trek de stekker van de oliedrukschakelaar (1) los.
4) Verwijder de oliedrukschakelaar (2) van het 

motorblok.

5) Monteer speciale gereedschappen (oliedrukmeter) 
op het draadgat van de oliedrukschakelaar.

Speciaal gereedschap
(A):  09915–77310
(B):  09915–78211

6) Start de motor en laat hem op de normale 
bedrijfstemperatuur komen.

OPMERKING

Plaats de schakelpook in "Neutraal" 
(keuzehendel in "P" voor model met A/T ), 
trek de parkeerrem aan en blokkeer de 
aangedreven wielen.
 

7) Verhoog, nadat de motor is opgewarmd, het 
motortoerental tot 4.000 omw/min en meet de 
oliedruk.

Specificatie oliedruk
Meer dan 270 kPa (2,7 kg/cm2, 39,8 psi) bij 4.000 
omw/min.

8) Zet na het controleren van de oliedruk de motor af 
en verwijder de oliedrukmeter en het hulpstuk.

2. Minimumpeilmerkteken (opening)

I2RH0B150002-01

1

I4RS0A150001-01

I2RH0B150003-01

I2RH0B150004-01
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9) Alvorens de oliedrukschakelaar (2) opnieuw te 
monteren, moet u de schroefdraad van de 
schakelaar omwikkelen met afdichtband (1) en de 
schakelaar vervolgens met het voorgeschreven 
koppel aantrekken.

OPMERKING

Snijd eventueel naar buiten puilende 
afdichtband weg.
 

Aantrekkoppel
Oliedrukschakelaar (a):  13 N·m (1,3 kgf-m, 9,5 
lb-ft)

10) Start de motor en controleer de oliedrukschakelaar 
op olielekken. Repareer eventuele lekken.

11) Sluit de stekker van de oliedrukschakelaar (1) aan.

I2RH0B150005-01

I2RH0B150006-01
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Reparatie-instructies

Onderdelen oliecarter en oliepompzeef
U4RS0B1506001

Uitbouwen en inbouwen van oliecarter en 
oliepompzeef

U4RS0B1506002

Uitbouwen

1) Verwijder de oliepeilmeter.
2) Verwijder de aftapplug en tap de motorolie af.
3) Verwijder uitlaatpijp nr. 1 (1), de verstevigingsplaat 

van het uitlaatspruitstuk (2) en de verwarmde 
zuurstofsensor nr. 1 (stekkerkleur: groen) (3) zoals 
beschreven onder “Onderdelen uitlaatsysteem:  in 
hoofdstuk 1K”.

4) Verwijder de onderste plaat van het koppelingshuis 
(1).

I4RS0A150002-01

 1. Oliecarter
: Smeer afdichtmiddel 99000-31260 op het 
pasvlak.

6. Zeefbout 11. Bout transmissieversterking

2. Zeef 7. Beugelbout : 35 N⋅m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft)
3. O-ring 8. Moer van 

oliecarter
: 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft) volgens de voorgeschreven 

werkwijze.
4. Pakking 9. Bout van 

oliecarter (M6)
: 55 N⋅m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)

5. Aftapplug 10. Bout van 
oliecarter (M10)

: Niet opnieuw gebruiken.

2

1

3

I4RS0A150003-01

1
I4RS0A150004-01
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5) Verwijder het oliecarter en vervolgens de 
oliepompzeef (1) van het motorblok.

Inbouwen

1) Monteer nieuwe O-ringen (2) in de positie zoals 
getoond in de afbeelding en monteer de 
oliepompzeef (1).
Trek eerst de bout (3) van de zeef en vervolgens de 
bout van de steun (4) met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van oliepompzeef (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)
Bout van steun van oliepompzeef (b):  11 N·m (
1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

2) Plaats de paspen (1) op het oliecarter.

3) Breng een ononderbroken streep afdichtmiddel aan 
op het pasvlak van het oliecarter zoals aangegeven 
in de afbeelding.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Hoeveelheid afdichtmiddel voor oliecarter
Breedte "a": 3 mm (0,12 in.)
Hoogte "b": 2 mm (0,08 in.)

4) Monteer het oliecarter tijdelijk op het motorblok.
5) Steek de paspen (1) in de opening (2) van het 

oliecarter om het oliecarter juist te positioneren.

OPMERKING

De paspen is verkrijgbaar als 
reserveonderdeel (onderdeelnr.: 04211–
13189).
 

6) Breng na inpassing van het oliecarter in het 
motorblok de montagebouten aan en begin met 
aantrekken bij de middelste bout: draai de 
moersleutel naar buiten en draai de bouten één voor 
één vast. Trek de bouten en moeren met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van oliecarter (M6) (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)
Bout van oliecarter (M10) (c):  55 N·m (5,5 kgf-m, 
40,0 lb-ft)
Moer van oliecarter (e):  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-
ft)

I2RH0B150010-01

I2RH0B150012-01

I4RS0A150005-01

I4RS0A150006-01

21
I4RS0A150007-01
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7) Monteer een nieuwe pakking en aftapplug op het 
oliecarter.
Trek de aftapplug met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Aftapplug oliecarter (b):  35 N·m (3,5 kgf-m, 25,5 
lb-ft)

8) Draai de bouten van de transmissieversterking met 
het voorgeschreven koppel vast.

Aantrekkoppel
Bout transmissieversterking (d):  55 N·m (5,5 
kgf-m, 40,0 lb-ft)

9) Monteer uitlaatpijp nr. 1 (1), de verstevigingsplaat 
van het uitlaatspruitstuk (2) en de verwarmde 
zuurstofsensor nr. 1 (stekkerkleur: groen) (3) zoals 
beschreven onder “Onderdelen uitlaatsysteem:  in 
hoofdstuk 1K”.

10) Monteer de onderste plaat van het koppelingshuis 
(1).

11) Monteer de oliepeilmeter.
12) Vul de motor met motorolie zoals beschreven in 

“Verversen van de motorolie en vervangen van het 
oliefilter:  in hoofdstuk 0B”.

13) Controleer of er geen brandstoflekkage, 
waterlekkage of uitstoot van uitlaatgassen is bij de 
verbindingen.

Reinigen van onderdelen oliecarter en 
oliepompzeef

U4RS0B1506003

• Reinig het afdichtvlak tussen oliecarter en motorblok.
Verwijder olie, oud afdichtmiddel en stof van het 
afdichtvlak.

• Reinig de oliepompzeef (1).(a)

(b)

(c)(e)(d)
I4RS0A150008-01

2

1

3

I4RS0A150003-01

1
I4RS0A150004-01

I2RH0B150016-01



1E-8 Motorsmeersysteem: 

Onderdelen oliepomp
U4RS0B1506004

Uitbouwen en inbouwen oliepomp
U4RS0B1506005

De oliepomp is geïntegreerd in de distributiekettingkap.
Zie “Uitbouwen en inbouwen deksel van de 
distributiekettingkap:  in hoofdstuk 1D” voor uitbouwen 
en inbouwen.

Demonteren en monteren van de oliepomp
U4RS0B1506006

Demonteren

1) Verwijder de rotorplaat (1) door de montagebouten 
te verwijderen.

2) Verwijder de buitenste rotor (1) en de binnenste rotor 
(2).

3) Verwijder de ontlastklep (1), veer (2) en veerhouder 
(3) door de borgveer te verwijderen (4).

I4RS0A150010-01

1. Rotorplaat 6. Bout rotorplaat 10. Borgveer
2. O-ring 7. Ontlastklep : 11 N⋅m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)

3. Buitenste rotor 8. Veer : Niet opnieuw gebruiken.

4. Binnenste rotor 9. Veerhouder : Breng een dunne laag motorolie aan op het glijvlak

 5. Distributiekettingkap 10. Borgveer

I2RH0B150018-01

I2RH0B150019-01

I2RH0B150020-01



Motorsmeersysteem: 1E-9

Monteren

1) Was, reinig en droog vervolgens alle gedemonteerde 
onderdelen.

2) Smeer een dunne laag motorolie op de binnenste en 
de buitenste rotor ), de oliekeerringlip en de 
binnenzijde van het oliepomphuis en de plaat.

3) Monteer de buitenste (1) en de binnenste rotor (2) in 
het oliepomphuis.

4) Breng motorolie aan op de ontlastklep (1) en veer 
(2), en monteer ze met de veerhouder (3) en een 
bieuwe borgveer (4) op de rotorplaat (5).

5) Monteer de rotorplaat en trek alle bouten met het 
voorgeschreven koppel aan. Nadat de plaat 
gemonteerd is, met de hand controleren of de rotors 
vlot draaien (0,3 N·m (0,03 kg-m, 0,25 lb-ft) 
aantrekkoppel of minder).

Aantrekkoppel
Bout oliepomprotorplaat (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)

Inspecteren van de oliepomp
U4RS0B1506007

Oliekeerring
Controleer de oliekeerringlip op defecten en 
beschadiging. Vervang indien nodig.

Oliepomp

• Controleer de buitenste (1) en de binnenste rotor (2), 
de rotorplaat en het oliepomphuis op buitensporige 
slijtage en beschadiging.

• Controleer de ontlastklep (1) op buitensporige slijtage 
en beschadiging.

I2RH0B150019-01

I3RM0A150005-01

I2RH0B150022-01

I2RH0B150023-01

I2RH0B150019-01

I2RH0B150025-01



1E-10 Motorsmeersysteem: 

Toelaatbare radiale speling
Controleer de radiale speling tussen de buitenste rotor 
(1) en het huis (2) met behulp van een voelermaat (3).
Vervang de buitenste rotor of het huis indien de speling 
de grenswaarde overschrijdt.

Radiale speling tussen buitenste rotor en 
oliepomphuis
Limiet: 0,310 mm (0,0122 in.)

Axiale speling
Meet de axiale speling met behulp van een richtliniaal 
(1) en een voelermaat (2).
Vervang de oliepomp als de speling de grenswaarde 
overschrijdt.

Axiale speling van binnenste rotor oliepomp
Limiet: 0,15 mm (0,0059 in.)

Vrije lengte en belasting van de ontlastklepveer
Controleer de vrije lengte en belasting van de 
ontlastklepveer zoals getoond in de afbeelding. Vervang 
de ontlastklepveer indien de gemeten klepveerlengte 
minder is dan de specificatie.

Vrije lengte en belasting van de ontlastklepveer

Standaard Limiet

Vrije lengte
52,4 mm
(2,06 in.)

—

Belasting bij 
veerlengte

38,5 mm (1,52 in.)

77 N.
(7,7 kgf, 17,0 lb)

69 N.
(6,9 kgf, 15,0 lb)

I2RH0B150026-01

I2RH0B150027-01

I2RH01150023-01



M o t o r s m e e r s y s t e e m :  1 E - 1 1

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1507001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen oliecarter en oliepompzeef: ”
“Onderdelen oliepomp: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B1508001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen oliecarter en oliepompzeef: ”
“Onderdelen oliepomp: ”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B1508002

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Oliedrukschakelaar 13 1,3 9,5 )
Bout van oliepompzeef 11 1,1 8,0 )
Bout van steun van oliepompzeef 11 1,1 8,0 )
Bout van oliecarter (M6) 11 1,1 8,0 )
Bout van oliecarter (M10) 55 5,5 40,0 )
Moer van oliecarter 11 1,1 8,0 )
Aftapplug oliecarter 35 3,5 25,5 )
Bout transmissieversterking 55 5,5 40,0 )
Bout oliepomprotorplaat 11 1,1 8,0 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1217G Onderdeelnr.: 99000–

31260
)

09915–77310 09915–78211
Oliedrukmeter (0-10kg/cm2) Hulpstuk oliedrukmeter
) )



1F-1 Motorkoelsysteem: 

Motorkoelsysteem

 Algemene beschrijving

Beschrijving koelsysteem
U4RS0B1601001

Het koelsysteem bestaat uit de radiateurdop, de 
radiateur, het koelvloeistofreservoir, slangen, de 
waterpomp, de koelventilator en de thermostaat. De 
radiateur heeft een buis en koelrib.

Beschrijving koelvloeistof
U4RS0B1601002

WAARSCHUWING!

 

• De radiateurdop niet verwijderen om het  
peil van de koelvloeistof te controleren, 
enkel visueel controleren door het 
venstertje van het reservoir. Enkel zoveel 
koelvloeistof bijvullen in het reservoir als 
nodig is.

• Zolang er druk is in het koelsysteem kan 
de temperatuur veel hoger zijn dan de 
kooktemperatuur van de oplossing in de 
radiateur zonder dat de oplossing evenwel 
gaat koken. Als de radiateurdop wordt 
verwijderd terwijl de motor warm is en de 
druk hoog, zal de oplossing onmiddellijk 
gaan koken, mogelijk met explosieve druk, 
waardoor de oplossing over de motor 
spuit, en over de spatborden en over de 
persoon die de dop verwijderde. Als de 
oplossing een ontvlambaar 
antivriesmiddel bevat als alcohol (nooit 
aanbevolen) bestaat er gevaar op een 
ernstige brand.

• Controleer of de koelvloeistof voldoende is 
afgekoeld voordat onderdelen van het 
koelsysteem worden verwijderd.

• Maak ook de negatieve accukabel los 
alvorens onderdelen te verwijderen.

 

Het koelvloeistof-retoursysteem is een 
standaardsysteem. De koelvloeistof in de radiateur zet 
uit wanneer deze warmer wordt en het koelmiddel loopt 
over in het  reservoir.
Wanneer het systeem afkoelt, wordt de koelvloeistof 
weer aangezogen door de radiateur.
Het koelsysteem is gevuld met een koelmiddel van hoge 
kwaliteit dat een 50/50 mengsel is van water en een 
antivriesmiddel met ehtyleenclycol.
Dit 50/50-koelvloeistofmengsel biedt een goede 
bescherming tegen bevriezing tot –36 °C (–33 °F).
• Handhaaf het koelsysteem op een vriesbescherming 

van –36 °C (–33 °F) om een gunstige bescherming 
tegen corrosie te verkrijgen en koelvloeistofverlies als 
gevolg van koken te voorkomen. Dit dient ook te 
worden gedaan wanneer geen vriestemperaturen 
worden verwacht.

• Vul koelvloeistof op ethyleenglycolbasis bij wanneer 
er onvoldoende vloeistof in het systeem is of om extra 
bescherming te bieden ingeval de buitentemperatuur 
tot lager dan –36 °C (–33 °F) daalt.

OPMERKING

• Gebruik geen koelvloeistof op alcohol- of 
methanolbasis of kraanwater in het 
koelsysteem, aangezien dit kan leiden tot 
beschadiging.

• De koelvloeistof moet worden gemengd 
met gedemineraliseerd of gedistilleerd 
water.

 

Tabel met de verhouding antivriesmiddel

Inhoud koelvloeistof

• Voor model met M/T en semi-automatische 
transmissie
Motor, radiateur en verwarming 5,5 liter (11,62/9,68 
US/lmp pt.)
Reservoir: 0,7 liter (1,48/1,23 US/lmp pt.)
Totaal: 6,2 liter (13,10/10,91 US/lmp pt.)

• Voor model met A/T
Motor, radiateur en verwarming 5,4 liter (11,41/9,50 
US/lmp pt.)
Reservoir: 0,7 liter (1,48/1,23 US/lmp pt.)
Totaal: 6,1 liter (12,89/10,74 US/lmp pt.)

Voor 
model 

met M/T 
en semi-

automatis
che 

transmiss
ie

Voor 
model 

met A/T

Vriestemperatuur
°C –36 –36
°F –33 –33

Antivries-/
antiroestmiddelconce
ntratie

% 50 50

Verhouding van het 
mengsel tegenover 
het water

l 3,10/3,10 3,05/3,05
US pt. 6,55/6,55 6,44/6,44
Imp pt. 5,46/5,46 5,37/5,37



Motorkoelsysteem: 1F-2

Schema en routetabel

Koelvloeistofcirculatie
U4RS0B1602001

Tijdens het opwarmen van de motor (thermostaat gesloten) circuleert de koelvloeistof als volgt door het systeem.

Zodra de koelvloeistof op normale temperatuur komt en de thermostaat opent, zal de koelvloeistof door het 
radiateurblok stromen om dit als volgt te koelen.

11

10
3

7

4

9

8

6

5

2
12

1

I3RM0A160001-01

1. Inlaatslang van radiateur 5. Thermostaat 9. Inlaatslang van verwarming
2. Uitlaatslang van radiateur 6. Waterpomp 10. Uitlaatslang van verwarmingsblok
3. Inlaatslang gasklephuis 7. Gasklephuis 11. Verwarmingsblok
4. Uitlaatslang gasklephuis 8. Motor 12. Radiateur

11

10
3

7

4

9

8

6

5

2
12

1

I3RM0A160002-01

1. Inlaatslang van radiateur 5. Thermostaat 9. Inlaatslang van verwarming
2. Uitlaatslang van radiateur 6. Waterpomp 10. Uitlaatslang van verwarmingsblok
3. Inlaatslang gasklephuis 7. Gasklephuis 11. Verwarmingsblok
4. Uitlaatslang gasklephuis 8. Motor 12. Radiateur



1F-3 Motorkoelsysteem: 

Diagnose-informatie en -procedures

Onderzoeken van motorkoelingsymptomen
U4RS0B1604001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Motor raakt oververhit 
(radiateurventilator werkt)

Losse of gebroken waterpompriem Afstellen of vervangen.
Onvoldoende koelvloeistof Controleer het koelvloeistofniveau en vul 

indien nodig bij.
Thermostaat defect Vervangen.
Waterpomp defect Vervangen.
Radiateurribben vuil of verbogen Reinigen of repareren.
Lekkage van koelvloeistof in het 
koelsysteem

Repareren.

Verstopte radiateur Controleer en vernieuw de radiateur naar 
vereist.

Radiateurdop defect Vervangen.
Verkeerd ontstekingstijdstip Afstellen.
Slepende remmen Rem afstellen.
Slippende koppeling Afstellen of vervangen.
Accu laadt slecht op Controleren en vervangen naar vereist.
Generator werkt slecht Controleer en repareer.
ECT-sensor defect Controleren en vervangen naar vereist.
Uitgang relais van radiateurventilator nr. 
2 en/of nr. 3

Controleren en vervangen naar vereist.

Radiateurventilatormotor defect Controleren en vervangen naar vereist.
ECM defect Controleren en vervangen naar vereist.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.
Uitgerust met te veel elektrisch geladen 
delen

Demonteren.

Motor raakt oververhit 
(radiateurventilator werkt 
niet)

Zekering gesprongen Controleer zekering 30 A of relais/zekeringkast 
en controleer op een kortsluiting met de 
massa.

Relais nr. 1 van radiateurventilator 
defect

Controleren en vervangen naar vereist.

ECT-sensor defect Controleren en vervangen naar vereist.
Koelventilatormotor defect Controleren en vervangen naar vereist.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.
ECM defect Controleren en vervangen naar vereist.



Motorkoelsysteem: 1F-4

Reparatie-instructies

Onderdelen koelsysteem
U4RS0B1606001

I4RS0B160001-04

[A]: Voor model met semi-automatische transmissie 11. Thermostaathuis wateruitlaatpijp 23. Inlaatslang van verwarming
[B]: Voor modellen met A/T en M/T 12. Thermostaathuis 24. Uitlaatslang nr. 1 van verwarming

1. Radiateur 13. Thermostaat 25. Motorkoelventilator
2. Reservoir 14. Thermostaatkap 26. Wateromloopslang nr. 2
3. Radiateurdop 15. Wateromloopslang nr. 1 27. aan cilinderkop
4. Aftapplug 16. Waterinlaatleiding nr. 1 28. aan waterpomp
5. Uitlaatslang van radiateur 17. Waterinlaatslang 29. aan verwarmingsblok
6. Inlaatslang van radiateur 18. Waterinlaatleiding nr. 2 30. aan gasklephuis
7. Wateruitlaatdop 19. Uitlaatslang nr. 2 van verwarming : 15 N⋅m (1,5 kg-m, 11,0 lb-ft)
8. ECT-sensor 20. Verwarmingseenheid : 4,5 N⋅m (0,45 kg-m, 3,5 lb-ft)
9. Pakking wateruitlaatdop 21. Verwarmingskoppeling : Niet opnieuw gebruiken.

10. O-ring 22. Bout luchtventilatie



1F-5 Motorkoelsysteem: 

Controleren koelvloeistofpeil
U4RS0B1606002

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag de 
radiateurdop niet worden verwijderd wanneer 
de motor en de radiateur nog heet zijn. 
Kokend hete vloeistof en stoom zouden naar 
buiten kunnen spuiten als de radiateurdop te 
vroeg wordt verwijderd.

 

Om het peil te controleren, de kap opheffen en door het 
venstertje van het reservoir kijken.
De radiateurdop moet worden verwijderd om het 
koelvloeistofpeil te controleren.
Wanneer de motor is afgekoeld, het koelvloeistofpeil in 
het reservoir (1) controleren.
Een normaal koelvloeistofpeil moet staan tussen het 
merkteken FULL (2) en LOW (3) op het reservoir (1).
Als het koelvloeistofpeil onder het merkteken LOW staat 
(3), verwijder dan de reservoirdop (4) en voeg de juiste 
koelvloeistof toe aan het reservoir zodat het peil tot aan 
het merkteken FULL komt (2).

OPMERKING

Wanneer de juiste kwaliteit antivries wordt 
gebruikt, moeten er geen remmers of 
additieven worden toegevoegd die het 
systeem zogezegd verbeteren. Deze kunnen 
schadelijk zijn voor de goede werking van het 
systeem, en zijn onnodig duur.
 

Inspecteren en reinigen van het 
motorkoelsysteem

U4RS0B1606003

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag de 
radiateurdop niet worden verwijderd wanneer 
de motor en de radiateur nog heet zijn. 
Kokend hete vloeistof en stoom zouden naar 
buiten kunnen spuiten als de dop te vroeg 
wordt verwijderd.

 

1) Controleer het koelsysteem op lekken en 
beschadigingen.

2) Was de radiateurdop en de vulnek met schoon water 
door de radiateurdop te verwijderen wanneer de 
motor is afgekoeld.

3) Controleer het koelvloeistofpeil en de 
vorstbescherming.

4) Gebruik een druktester (1) en controleer of systeem 
en radiateurdop (2) de juiste druk hebben.
Indien de dop moet worden vernieuwd, gebruik dan 
de juiste dop voor dit voertuig.

OPMERKING

Nadat de radiateurdop is gemonteerd op de 
radiateur, controleren dat het oor van de 
dopleidingen parallel is met de radiateur.
 

Houddruk koelsysteem en radiateurdop (voor 
inspectie)
110 kPa (1,1 kg/cm2, 15,6 psi)

5) Trek de slangklemmen aan en controleer alle 
slangen. Vervang slangen die gebarsten, gezwollen 
of anderzijds beschadigd zijn.

6) Reinig de voorkant van het radiateurblok.
1

4

1

3

2

4

I4RS0B160002-01

I5RH01160001-01



Motorkoelsysteem: 1F-6

Aftappen koelsysteem
U4RS0B1606004

1) Verwijder de radiateurdop.
2) Draai de aftapplug (1) los en tap koelvloeistof af.
3) Zorg ervoor na het aftappen van de koelvloeistof de 

aftapplug (1) opnieuw stevig vast te draaien.

Doorspoelen en bijvullen van het koelsysteem
U4RS0B1606005

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag de 
radiateurdop niet worden verwijderd wanneer 
de motor en de radiateur nog heet zijn. 
Kokend hete vloeistof en stoom zouden naar 
buiten kunnen spuiten als de dop te vroeg 
wordt verwijderd.

 

OPMERKING

Zie “Beschrijving koelvloeistof: ” voor de 
koelvloeistofspecificaties.
 

1) Verwijder de radiateurdop nadat de motor is 
afgekoeld.
a) Draai de dop langzaam linksom tot tegen de 

aanslag (niet indrukken tijdens het draaien).
b) Wacht totdat de druk ontlast is (geen sisgeluiden 

meer hoorbaar), druk vervolgens op de dop en 
draai hem verder naar links.

2) Laat, terwijl de radiateurdop is verwijderd, de motor 
draaien tot de bovenste radiateurslang warm is (dit 
geeft aan dat de thermostaat open is en dat 
koelvloeistof door het systeem stroomt).

3) Leg de motor stil en tap koelvloeistof af van de 
radiateuraftapplug (1).

4) Draai de aftapplug van de radiateur dicht. Vul het 
systeem met water en laat de motor draaien tot de 
bovenste radiateurslang weer warm is.

5) Herhaal stappen 3) en 4) een paar maal totdat de 
afgetapte vloeistof bijna kleurloos is.

6) Sluit de radiateuraftapplug (1).

7) Verwijder het reservoir (1), en verwijder de dop (2) 
van het reservoir (1).

8) Giet vloeistof weg, schrob en reinig de binnenkant 
van het reservoir met water en zeep.
Spoel de tank grondig met schoon water en tap het 
water af, plaats het reservoir terug.

9) Vul het reservoir met koelvloeistof tot het merkteken 
"Full" (3).

10) Plaats de dop (2) op het reservoir.
11) Draai de ventilatiebout (4) een en een halve draai 

los.
12) Vul de radiateur met koelvloeistof tot er koelvloeistof 

uit de luchtventilatiebout loopt (4).
13) Trek de ventilatiebout (4) met het voorgeschreven 

koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout luchtventilatie (a):  4,5 N·m (0,45 kgf-m, 3,5 
lb-ft)

14) Vul de radiateur met koelvloeistof tot aan de 
onderkant van de vulnek en bevestig de 
radiateurdop, ervoor zorgend dat het oor van de 
dopleidingen parallel is met de radiateur.

15) Laat de motor stationair draaien.
16) Draai de ventilatiebout (4) een en een halve draai 

los.
17) Laat de motor draaien met 2000 – 3000 omw/min, 

trek de ventilatiebout (4) met het voorgeschreven 
koppel aan nadat er koelvloeistof uit de 
ventilatiebout  (4) loopt.

Aantrekkoppel
Bout luchtventilatie (a):  4,5 N·m (0,45 kgf-m, 3,5 
lb-ft)

18) Laat de motor draaien tot de radiateurventilator 
begint te draaien.

19) Leg de motor stil en wacht tot de motor afgekoeld is 
om brandwonden te vermijden.

20) Vul koelvloeistof bij in de radiateur tot aan de 
onderkant van de vulnek en bevestig de 
radiateurdop, ervoor zorgend dat het oor van de 
dopleidingen parallel is met de radiateur.

21) Herhaal stap 15) t/m 20).

1
I4RS0A160003-01

1
I4RS0A160003-01



1F-7 Motorkoelsysteem: 

22) Bevestig dat het koelvloeistofpeil in het reservoir tot 
aan het merkteken "Full" staat (3). Bij onvoldoende 
koelvloeistof stap 9) en 10) herhalen.

Uitbouwen en inbouwen van 
koelvloeistofleidingen of -slangen

U4RS0B1606006

Uitbouwen

1) Tap de koelvloeistof af zoals beschreven in 
“Aftappen koelsysteem: ”.

2) Om deze leidingen of slangen te verwijderen, moet u 
de klep op slang losmaken en dan het slangeinde 
lostrekken.

Inbouwen
Monteer de verwijderde onderdelen in de omgekeerde 
volgorde van het uitbouwen. Neem de onderstaande 
punten in acht.
• Trek elke klem stevig aan zoals beschreven onder 

“Onderdelen koelsysteem: ”.
• Vul het koelsysteem zoals beschreven in Stap 7) tot 

22) van “Doorspoelen en bijvullen van het 
koelsysteem: ”.

Uitbouwen en inbouwen van de thermostaat
U4RS0B1606007

Uitbouwen

1) Tap de koelvloeistof af zoals beschreven in 
“Aftappen koelsysteem: ”.

2) Verwijder het inlaatspruitstuk zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van het inlaatspruitstuk:  in 
hoofdstuk 1D”.

3) Verwijder de dynamo zoals beschreven in “Dynamo 
uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 1J”.

4) Koppel de waterslang (1) en verwarmingsslang (2) 
los van elke leiding.

5) Verwijder het thermostaathuis (3) met de 
thermostaatdop (4) en de waterinlaatleiding (5).

6) Verwijder de waterinlaatleiding met de 
thermostaatdop van het thermostaathuis.

7) Verwijder de thermostaat van het thermostaathuis 
(3).

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Let er bij het plaatsen van de thermostaat (1) in het 

thermostaathuis (2) op dat de ontluchtingsklep (3) aan 
de bovenzijde is, zoals afgebeeld.

• Gebruik nieuwe O-ringen bij het inbouwen.
• Stel de waterpompriemspanning af zoals beschreven 

onder “Inspecteren en afstellen spanning waterpomp-/
dynamo-aandrijfriem: ”.

• Stel de A/C-compressorriemspanning af zoals 
beschreven onder “Inspectie en afstellen 
compressoraandrijfriem:  in hoofdstuk 7B”.

• Vul het koelsysteem zoals beschreven in Stap 7) tot 
22) van “Doorspoelen en bijvullen van het 
koelsysteem: ”.

• Controleer dat alle verbindingen vrij zijn van 
koelvloeistoflekken.

4, (a)

1

2

1

3

2

I4RS0B160003-02

I3RM0A160007-01

I2RH0B160006-01



Motorkoelsysteem: 1F-8

Inspecteren van de thermostaat
U4RS0B1606008

• Controleer of de ontluchtingsklep (1) van de 
thermostaat schoon is.
Indien deze klep verstopt is, kan de motor gemakkelijk 
oververhit raken.

• Controleer of de klepzitting (2) vrij is van vreemde 
bestanddelen die een goede aanligging kunnen 
belemmeren.

• Controleer de thermostaatzitting (3) op breuken, 
veroudering of andere beschadigingen.

• Controleer de thermostatische beweging van de 
waspellets als volgt:
a. Dompel de thermostaat (1) onder in water en 

verwarm het water geleidelijk.
b. Controleer of de klep bij de voorgeschreven 

temperatuur opengaat.

Temp. waarbij de klep begint open te gaan
80 – 84 °C (176 – 183 °F)

Temp. waarbij de klep volledig open is
95 – 97 °C (203 °F)

Kleplift
Meer dan 8 mm bij 95 °C (203 °F)

Als de klep bij een aanzienlijk hogere of lagere 
temperatuur opengaat, moet de thermostaat worden 
vervangen. Indien dit wordt verzuimd, zal de motor de 
neiging hebben onderkoeld of oververhit te raken.

Inspecteren van radiateurventilatormotor
U4RS0B1606009

1) Controleer de werking van de radiateurventilator bij 
laag toerental als volgt.
a) Sluit een accu aan op de ventilatormotorstekker 

zoals de afbeelding laat zien.
b) Controleer of de radiateurventilator soepel 

draait.
Vervang de ventilatormotor indien defecten 
worden vastgesteld.

2) Controleer de werking van de radiateurventilator bij 
hoog toerental als volgt.
a) Sluit een accu aan op de ventilatormotorstekker 

zoals de afbeelding laat zien.
b) Controleer of de radiateurventilator soepel en 

sneller draait dan bij laag toerental.
Vervang de ventilatormotor indien defecten 
worden vastgesteld.

Referentie: Voorgeschreven stroomsterkte 
ventilatormotor is 12 V
Laag toerental: Max. 14,0 A
Hoog toerental: Max. 18,0 A

Inspecteren van het relais van de 
radiateurventilator

U4RS0B1606010

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder het radiateurventilatorrelais nr.1 (1), nr.2 

(2) en/of nr.3 (3) uit de relaiskast.
3) Controleer of er geen continuïteit is tussen 

aansluiting “C” en “B”. Vervang het relais indien er 
continuïteit is.

4) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 
"B" van het relais.

5) Verbind de minpool (–) van de accu met aansluiting 
"A" van het relais.

2. Thermometer 3. Verwarming

I3RM0A160008-01

I2RH01160012-01

[A]: Laag toerental
[B]: Hoog toerental

[A] [B]

I4RS0A160006-01



1F-9 Motorkoelsysteem: 

6) Controleer op continuïteit tussen aansluiting "C" en 
"D". Vervang het relais indien er geen continuïteit is 
wanneer het relais verbonden is met de accu.

Uitbouwen en inbouwen radiateurventilator
U4RS0B1606011

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Maak de stekker (1) van de ventilatormotor los.

3) Tap de koelvloeistof af.
4) Verwijder voorbumper, bovendemper en bovenbalk 

zoals beschreven onder “Onderdelen voorbumper 
en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.

5) Verwijder de radiateurinlaatslang en de 
reservoirslang.

6) Verwijder de bevestigingsbouten van de 
koelventilator (1).

7) Verschuif de condensor met de radiateur en 
verwijder de radiateurventilator.

LET OP!
 

Let op dat de uitlaatleiding van de condensor 
niet wordt beschadigd.
 

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen waarbij op het volgende moet worden 
gelet.
• Vul het koelsysteem zoals beschreven in Stap 7) tot 

22) van “Doorspoelen en bijvullen van het 
koelsysteem: ”.

• Controleer na het inbouwen dat alle verbindingen vrij 
zijn van koelvloeistoflekken.

Inspecteren en reinigen van de radiateur
U4RS0B1606012

Inspecteren
Controleer de radiateur op lekken en beschadigingen. 
Trek eventueel gebogen vinnen recht.

Reinigen
Reinig de voorkant van het radiateurblok.

“D”

“B”

“A” “C”

123

I4RS0B160004-01

1

I4RS0B160005-01

I4RS0A160009-01

I2RH01160014-01



Motorkoelsysteem: 1F-10

Uitbouwen en inbouwen van de radiateur
U4RS0B1606013

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) A/T-koelvloeistof aftappen.
3) Tap de koelvloeistof af.
4) Verwijder de koelventilator zoals beschreven onder 

“Uitbouwen en inbouwen radiateurventilator: ”.
5) Verwijder de in- en uitlaatslangen van de A/T-

vloeistofkoeler.
6) Verwijder de radiateuruitlaatslang van de radiateur.
7) Verwijder de radiateur uit het voertuig.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen, waarbij op het volgende dient te worden 
gelet.
• Vul het koelsysteem zoals beschreven in Stap 7) tot 

22) van “Doorspoelen en bijvullen van het 
koelsysteem: ”.

• Controleer na het inbouwen dat alle verbindingen vrij 
zijn van koelvloeistoflekken.

• Vul A/T-vloeistof bij zoals beschreven onder “A/T-
vloeistof verversen:  in hoofdstuk 5A”.

Inspecteren en afstellen spanning waterpomp-/
dynamo-aandrijfriem

U4RS0B1606014

WAARSCHUWING!

 

• Maak de negatieve kabel los van de accu 
alvorens te beginnen met het controleren 
en afstellen van de riemspanning.

• Om brandwonden te voorkomen, mag de 
radiateurdop niet worden verwijderd 
wanneer de motor en de radiateur nog heet 
zijn. Kokend hete vloeistof en stoom 
zouden naar buiten kunnen spuiten als de 
dop te vroeg wordt verwijderd.

 

1) Inspecteer de riem op barsten, scheuren, 
vervorming, slijtage en verontreiniging. Ga tewerk 
zoals beschreven onder “Uitbouwen en inbouwen 
waterpomp/dynamo-aandrijfriem: ” indien de riem 
moet worden vervangen.

2) Controleer de riemspanning. De riem heeft de juiste 
spanning wanneer hij bij het indrukken met de duim 
als volgt doorbuigt (ongeveer 10 kg of 22 lb.).

Spanning van de waterpomp-/ dynamo-
aandrijfriem
“a”: 4,5 – 5,5 mm (0,18 – 0,22 in.) bij doorbuiging 
/10 kg (22 lbs)

OPMERKING

Indien de riem wordt vervangen, moet de 
spanning van de nieuwe riem op 3 – 4 mm 
(0,12 – 0,16 in.) worden afgesteld.
 

3) Als de riem te strak of te los is gespannen, kan de 
riemspanning worden afgesteld door de positie van 
de dynamo te veranderen.

4) Trek de stelbout en de spilbouten van de dynamo 
met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Dynamostelbout (a):  23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-
ft)
Dynamospilbout (b):  50 N·m (5,0 kgf-m, 36,0 lb-
ft)

5) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

“a”

I2RH0B160012-01

I2RH0B160013-01



1F-11 Motorkoelsysteem: 

Uitbouwen en inbouwen waterpomp/dynamo-
aandrijfriem

U4RS0B1606015
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Voor een voertuig uitgerust met A/C, de 

compressoraandrijfriem (4) verwijderen voor u de 
waterpompriem (1) verwijdert.
Zie “Compressoraandrijfriem uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 7B”.

3) Draai de riemstelbout (2) en de dynamospilbout (3) 
los.

4) Maak de riem losser door de dynamo te verplaatsen 
en verwijder de riem.

Inbouwen

1) Monteer de riem (1) op de waterpomppoelie (2), de 
krukaspoelie (3) en de dynamopoelie (4).

2) Stel de riemspanning af zoals beschreven onder 
“Inspecteren en afstellen spanning waterpomp-/
dynamo-aandrijfriem: ”.

3) Indien het voertuig is uitgerust met A/C, installeer 
dan de compressoraandrijfriem (5) zoals beschreven 
onder “Compressoraandrijfriem uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 7B”.

4) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Uitbouwen en inbouwen wateromp
U4RS0B1606016

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Tap de koelvloeistof af.
3) Demonteer de waterpomp / dynamoriem zoals 

beschreven in “Uitbouwen en inbouwen waterpomp/
dynamo-aandrijfriem: ”.

4) Verwijder de waterpomp (1).

Inbouwen

1) Breng een afdichtmiddel aan op het pasvlak van de 
waterpomp (1) zoals getoond in de afbeelding.

“A”:  Waterdicht afdichtmiddel 99000–31250

Hoeveelheid afdichtmiddel (op pasvlak van 
waterpomp)
Breedte "a": 3 mm (0,12 in.)
Hoogte "b": 2 mm (0,08 in.)

2

3

1

4

I3RM0A160014-01

2

1

3

4
5

I3RM0A160015-01

I2RH0B160016-01

I3RM0A160016-01



Motorkoelsysteem: 1F-12

2) Monteer de waterpomp (1) op het cilinderblok en trek 
de bouten en moer met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Waterpompbout en -moer (a):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)

3) Bouw de waterpomppoelie in.
4) Monteer de waterpomp / dynamoriem zoals 

beschreven in “Uitbouwen en inbouwen waterpomp/
dynamo-aandrijfriem: ”.

5) Monteer de A/C-compressorriem af (indien uitgerust) 
zoals beschreven onder “Compressoraandrijfriem 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 7B”.

6) Vul het koelsysteem zoals beschreven in stap 7) tot 
22) van “Doorspoelen en bijvullen van het 
koelsysteem: ”.

7) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
8) Controleer elk onderdeel op lekken.

Inspecteren van de waterpomp
U4RS0B1606017

LET OP!
 

De waterpomp mag niet worden 
gedemonteerd.
Vervang de pomp indien ze defect is.
 

Draai de waterpomp met de hand rond om te controleren 
of ze soepel werkt. Vervang de pomp als ze niet soepel 
ronddraait of een abnormaal geluid maakt.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1607001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen koelsysteem: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B1608001

I2RH0B160018-01

I2RH0B160019-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bout luchtventilatie 4,5 0,45 3,5 ) / )
Dynamostelbout 23 2,3 17,0 )
Dynamospilbout 50 5,0 36,0 )
Waterpompbout en -moer 25 2,5 18,0 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Waterdicht afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1207F Onderdeelnr.: 99000–

31250
)



1G-1 Brandstofsysteem: 

Brandstofsysteem

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud brandstofsysteem
U4RS0B1700001

WAARSCHUWING!

 

Alvorens werken uit te voeren aan het brandstofsysteem, dient altijd rekening te worden gehouden 
met het volgende om het risico op brand en verwondingen te beperken.

• Maak de negatieve kabel los van de accu.

• Rook niet en plaats VERBODEN TE ROKEN-borden op de plaats van de werkzaamheden.

• Zorg dat er altijd een CO2-brandblusser binnen handbereik is.

• Werk in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van open vlammen (heetwatergeisers e.d.).

• Draag altijd een veiligheidsbril.

• Om de brandstofdampdruk in de brandstoftank te ontlasten, moet u de tankvuldop van de vulhals 
verwijderen en vervolgens opnieuw aanbrengen.

• Vermits de druk in de brandstoftoevoerleiding nog steeds hoog is nadat de motor is afgezet, kan bij 
het loszetten of loskoppelen van de brandstoftoevoerleiding brandstof naar buiten spuiten, wat 
bijzonder gevaarlijk is. Ontlast de brandstofdruk alvorens de brandstoftoevoerleiding los te zetten 
of los te koppelen, zoals beschreven in “Procedure voor het ontlasten van de brandstofdruk: ”.

• Het blijft echter mogelijk dat bij het loskoppelen van de brandstofleiding een weinig brandstof naar 
buiten stroomt. Bedek het koppelstuk van de losgemaakte leiding met een doek om het gevaar voor 
letsels te beperken. Voer deze doek na het loskoppelen af in een geschikt recipiënt.

• Laat de motor nooit draaien wanneer het brandstofpomprelais is losgemaakt en de motor en het 
uitlaatsysteem heet zijn.

• De aansluiting van de brandstofslang verschilt afhankelijk van het type leiding. Sluit de slangen aan 
en klem ze vast zoals beschreven in “Aan- en loskoppelen brandstofslang: ”.
Controleer na het aansluiten of de slang niet gedraaid of geknikt is.

• Smeer bij het monteren van de verstuiver of de brandstoftoevoerleiding de O-ring met benzine.

• Bij het onderhoud van de brandstoftank moet u opletten met scherpe randen of hete oppervlakken. 
Bovendien mag men de brandstoftank niet laten vallen omdat de tank, de brandstofpomp en andere 
componenten dan door de schok kunnen worden beschadigd. Wanneer men de brandstoftank toch 
laat vallen, moeten alle componenten worden vervangen.

• De brandstoftank is vervaardigd uit kunststof.
Zorg ervoor dat er geen solventen (zoals vet en dichtingsmiddel) op de brandstoftank terechtkomen 
omdat er dan een chemische reactie kan optreden waardoor de tank kan zwellen, verharden of 
vervormen met mogelijk brandstoflekkage tot gevolg.

 

Algemene beschrijving

Beschrijving brandstofsysteem
U4RS0B1701001

LET OP!
 

De motor werkt uitsluitend op loodvrije 
benzine. 
Bij gebruik van loodhoudende brandstof en/
of brandstof met een laag loodgehalte 
kunnen beschadigingen aan de motor 
worden veroorzaakt en kan de werking van 
het uitlaatgasreinigingssysteem nadelig 
worden beïnvloed.
 

De hoofdonderdelen van het brandstofsysteem zijn de 
brandstoftank, de brandstofpomp (met brandstoffilter, 
brandstofpeilmeter en brandstofdrukregelaar), de 
brandstoftoevoerleiding en de brandstofdampleiding.
Zie “Beschrijving brandstoftoevoersysteem: ” voor meer 
details over de brandstofstroom.



Brandstofsysteem: 1G-2

Beschrijving brandstofverdeelsysteem
U4RS0B1701002

Het brandstofverdeelsysteem bestaat uit de 
brandstoftank, de brandstofpomp (met ingebouwde 
brandstoffilter en brandstofdrukregelaar), verdeelleiding, 
verstuivers en toevoerleiding.
De brandstof in de brandstoftank wordt door de 
brandstofpomp opgepompt, naar de toevoerleiding 
gestuurd en ingespoten door de verstuivers.
Aangezien de brandstofpomp is uitgerust met een 
ingebouwde brandstoffilter en een 
brandstofdrukregelaar, wordt de brandstof gefilterd en 
de druk ervan wordt geregeld alvorens naar de 
toevoerleiding te worden gestuurd.
Het teveel aan brandstof van het drukregelproces loopt 
terug in de brandstoftank.
Ook wordt de brandstofdamp die in de brandstoftank 
ontstaat via de brandstofdampleiding afgevoerd naar het 
EVAP-koolstoffilter.
Zie “Beschrijving brandstoftoevoersysteem: ” voor het 
systeemdiagram.

Beschrijving brandstofpomp
U4RS0B1701003

De brandstofpomp (1) is een elektrische pomp die in de 
tank is geïntegreerd. Het pompsamenstel omvat:
een brandstoffilter (2), een brandstofdrukregelaar (3) en 
een brandstofpeilmeter (4).
Door de brandstofdrukregelaar is het mogelijk de 
brandstofdruk op een constant niveau te houden en 
ECM regelt de compensatie voor de variatie in druk van 
het inlaatspruitstuk.

Schema en routetabel

Beschrijving brandstoftoevoersysteem
U4RS0B1702001

2

3 4

1

I4RS0B170001-01

I4RS0A170002-01

1. Brandstoftank 5. Verdeelleiding 9. Teruggevoerde brandstof
2. Brandstofpomp 6. Brandstofverstuiver 10. Brandstofdampleiding
3. Brandstoffilter 7. Brandstoftoevoerleiding 11. Inlaatspruitstuk
4. Brandstofdrukregelaar 8. Brandstof 12. EVAP-koolstoffilter



1G-3 Brandstofsysteem: 

Diagnose-informatie en -procedures

Inspecteren brandstofdruk
U4RS0B1704001

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

1) Ontlast de brandstofdruk in de 
brandstoftoevoerleiding zoals beschreven in 
“Procedure voor het ontlasten van de brandstofdruk: 
”.

2) Maak de brandstoftoevoerslang los van de 
brandstofverdeelleiding.

3) Sluit de speciale gereedschappen en de slang aan 
tussen de brandstoftoevoerslang en de 
brandstofverdeelleiding (1) zoals afgebeeld en klem 
de slangen stevig vast om lekkage tijdens de 
controle te vermijden.

Speciaal gereedschap
(A):  09912–58442
(B):  09912–58432
(C):  09912–58490

4) Controleer of de accuspanning 11V of hoger is.

5) Meet de brandstofdruk in elke conditie.
Indien de gemeten spanning te hoog of te laag is, zie 
“Controle van de brandstofdruk:  in hoofdstuk 1A” en 
controleer elk mogelijk defect onderdeel. Vervang 
onderdelen die defect zijn.
a) Zet het contactslot op ON zodat de 

brandstofpomp in werking treedt en zet het 
contactslot na 2 seconden opnieuw op OFF. 
Herhaal dit 3 of 4 maal en controleer vervolgens 
de brandstofdruk.

Specificatie brandstofdruk
Bij werkende brandstofpomp en motor 
stilgelegd: 270 – 310 kPa (2,7 – 3,1 kg/cm2, 
38,4 – 44,0 psi)

b) Start de motor, laat hem op bedrijfstemperatuur 
komen en meet de brandstofdruk bij stationair 
toerental.

Specificatie brandstofdruk
Bij voorgeschreven stationair toerental: 270 – 
310 kPa (2,7 – 3,1 kg/cm2, 38,4 – 44,0 psi)

c) Leg de motor stil en wacht een minuut alvorens 
de brandstofdruk te meten.

Specificatie brandstofdruk
Binnen 1 min. na het stilleggen van de motor 
(brandstofpomp) (de druk neemt geleidelijk 
af): Meer dan 250 kPa (2,5 kg/cm2, 35,6 psi)

6) Verwijder na het controleren van de brandstofdruk 
de brandstofdrukmeter.

WAARSCHUWING!

 

Aangezien de druk in de 
brandstoftoevoerleiding nog steeds hoog is, 
dient de druk te worden ontlast 
overeenkomstig de volgende procedure.

• Plaats een vergaarbak onder het 
koppelstuk.

• Bedek het koppelstuk met een doek en 
draai de moer van het koppelstuk 
langzaam los om de brandstofdruk 
geleidelijk te ontlasten.

 

1
(C)

(B)

(A)

I3RM0A170004-01

I2RH01170032-01



Brandstofsysteem: 1G-4

7) Verwijder de speciale gereedschappen van de 
brandstoftoevoerleiding en de 
brandstofaanvoerleiding.

8) Sluit de brandstoftoevoerslang aan op de 
brandstofverdeelleiding en klem ze stevig vast.

9) Controleer op brandstoflekkage bij afgezette motor 
en met het contactslot op ON.

Inspecteren werking brandstofafsluiting
U4RS0B1704002

OPMERKING

Zet, alvorens te beginnen met de inspectie, 
de schakelpook in de neutrale stand (bij A/T-
model, de keuzehendel op P) en zorg dat de 
A/C is uitgeschakeld en dat de 
parkeerremhendel volledig is opgetrokken.
 

1) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 
komen.

2) Luister naar het geluid van de verstuiver (2) met een 
stethoscoop (1) of een dergelijk instrument en 
verhoog het toerental tot meer dan 3.000 omw/min.

3) Controleer of het geluid dat aangeeft dat de 
verstuiver werkt, stopt wanneer de gasklep abrupt 
gesloten wordt en of dit geluid opnieuw hoorbaar is 
wanneer het motortoerental tot ong. 2.000 omw/min 
of minder is teruggevallen.

I2RH0B170004-01



1G-5 Brandstofsysteem: 

Reparatie-instructies

Brandstofsysteemcomponenten
U4RS0B1706001

I4RS0B170002-03

1. Brandstoftank 10. O-ring 19. Bedradingsbundel brandstofpomp
2. Brandstofpomp 11. Bout van brandstoftank 20. Naar filter
3. Ontluchtingsslang 12. Borgmoer brandstofpomp

: Zie “Uitbouwen en inbouwen van brandstofpomp: ” voor de 
aandraaiprocedure.

21. Snelkoppeling (brandstofleiding)

4. Vulslang brandstoftank 13. Vulhals 22. Snelkoppeling (brandstofpomp)
5. Tankvuldop 14. Brandstofverdeelleiding : Niet opnieuw gebruiken.
6. Brandstoftoevoerleiding 15. Bout brandstofverdeelleiding : 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 lb-ft)
7. Brandstofdampleiding 16. Brandstofverstuiver : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)
8. Brandstoftankbeschermer 17. Verstuiverkussen
9. Brandstoftankriem 18. Isolator brandstofverdeelleiding



Brandstofsysteem: 1G-6

Aan- en loskoppelen brandstofslang
U4RS0B1706002

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, dient u rekening te houden met “Voorzorgsmaatregelen bij 
onderhoud brandstofsysteem: ” om het gevaar voor brand en letsels te beperken.

 

Voor conventionele klem

Brandstoftanksysteem

OPMERKING

Bevestig de slang stevig aan de leidingspoel.
 

I4RS0B170003-02

1. Leiding 5. Links op voertuig “d” 30 mm (1,18 in.)
2. Slang “a” 3 – 7 mm (0,12 – 0,28 in.) “e” 38 mm (1,50 in.)
3. Klem “b” 5 – 12 mm (0,20 – 0,48 in.) : 2 N·m (0,2 kg-m, 1,5 lb-ft)
4. Klemschroef van brandstofvulslang “c” 33 mm (1,30 in.)



1G-7 Brandstofsysteem: 

Behalve brandstoftanksysteem

Voor snelkoppeling (brandstofleiding)

Loskoppelen

1) Blaas modder, stof en/of vreemde bestanddelen 
tussen de leiding (1) en de snelkoppeling 
(brandstofleiding) (2) weg met perslucht.

2) Maak de snelkoppeling (brandstofleiding) los door 
op de vergrendelingsknop te drukken.

Aankoppelen
Steek de snelkoppeling (brandstofleiding) op de 
brandstofleiding tot ze vergrendelen (hoorbare klik) en 
controleer of de snelkoppeling (brandstofleiding) niet 
met de hand kan worden losgekoppeld.

Voor snelkoppeling (brandstofpomp)

Loskoppelen

1) Blaas modder, stof en/of vreemde bestanddelen 
tussen de leiding (1) en de snelkoppeling 
(brandstofpomp) (2) weg met perslucht.

2) Maak de borgplaat (3) volledig vrij in de richting van 
het pijltje en haal vervolgens de snelkoppeling 
(brandstofpomp) (2) van de brandstofpomp (4).I3RM0A170001-01

[A]: Bij korte leidingen, de slang over de leiding schuiven tot deze op het 
koppelstuk aansluit, zoals afgebeeld.

[B]: Bij het volgende type leiding, de slang tot de verdikking van de leiding 
schuiven, zoals afgebeeld.

[C]: Bij een gebogen leiding, de slang over de leiding schuiven zoals 
afgebeeld, of tot "b".

[D]: Schuif de slang bij een rechte leiding tot "b".
[E]: Bij rood gemerkte leiding, de slang tot aan het rode merkteken op de 

leiding schuiven.
[F]: De vulslang van de brandstoftank moet worden ingestoken tot tegen de 

plunjer of de lasrups.
“a”: Breng een klem aan op een afstand van 3 tot 7 mm (0,12 tot 0,27 in.) 

vanaf het slangeinde.
“b”: 20 – 30 mm (0,79 – 1,18 in.)
“c”: 0 – 5 mm (0 – 0,19 in.)
“d”: 5 – 12 mm (0,2 – 0,47 in.)
“e”: 40 mm (1,57 in.)

4. Rood merkteken

1

2
1

2
3

I4RS0B170004-01

3 4
1

2

I4RS0B170019-01



Brandstofsysteem: 1G-8

Aankoppelen

1) Verbind de snelkoppeling (brandstofpomp) (1) met 
de brandstofpomp (2) en duw de borgplaat (3) 
volledig in de richting van het pijltje.

2) Controleer of de snelkoppeling niet met de hand kan 
worden losgemaakt.

Procedure voor het ontlasten van de 
brandstofdruk

U4RS0B1706003

LET OP!
 

De brandstofdruk mag niet worden ontlast 
wanneer de motor warm is. Indien dit wel 
wordt gedaan, kan de katalysator worden 
beschadigd.
 

OPMERKING

Indien ECM achteraf DTC(s) detecteert, 
moeten deze worden gewist zoals 
beschreven in “Wissen van DTC:  in 
hoofdstuk 1A”.
 

1) Controleer of de motor koud is.
2) Plaats nadat de schakelpook in "Neutraal" 

(keuzehendel in "P" voor model met A/T ), trek de 
parkeerrem aan en blokkeer de aangedreven wielen.

3) Verwijder het deksel van de relais-/zekeringenkast.
4) Maak het brandstofpomprelais (1) los van de relais-/

zekeringenkast (2).
5) Verwijder de brandstoftankdop om de druk in de 

brandstoftank te ontlasten en breng de dop weer 
aan.

6) Start de motor en laat hem draaien totdat hij afslaat 
bij gebrek aan brandstof. Start de motor 2 tot 3 maal 
gedurende ongeveer 3 seconden om eventuele 
achtergebleven druk in de brandstofleidingen af te 
voeren. Hierna kan veilig aan het brandstofsysteem 
worden gewerkt.

7) Sluit na afloop van de werkzaamheden het 
brandstofpomprelais (1) aan op de relais-/
zekeringenkast en breng het deksel van de relais-/
zekeringenkast aan.

Procedure voor het controleren van 
brandstoflekkage

U4RS0B1706004
Controleer op brandstoflekkage na het uitvoeren van 
werkzaamheden aan het brandstofsysteem. Ga als volgt 
te werk.
1) Zet het contactslot gedurende 3 seconden op ON 

(om de brandstofpomp in werking te stellen) en dan 
weer op OFF.
Herhaal dit (ON en OFF) 3 tot 4 maal en voer 
brandstofdruk naar de brandstofleiding totdat de 
brandstofdruk voelbaar is met uw hand op de 
brandstoftoevoerslang.

2) Controleer of er geen brandstoflekkage is bij enig 
onderdeel van het brandstofsysteem.

Inspecteren van brandstofleidingen
U4RS0B1706005

LET OP!
 

In de brandstoftoevoerleiding (1) is een hoge 
druk aanwezig. Ga daarom voorzichtig te 
werk bij onderhoud aan de leiding.
 

Inspecteer de brandstofleidingen visueel op tekenen van 
brandstoflekkage en controleer de slangen op scheuren, 
slijtage en beschadiging.
Controleer of alle klemmen stevig vastzitten.
Vervang onderdelen naar vereist.

3
2

1
I4RS0B170020-01

1

I4RS0B170005-01

1

I4RS0B170006-01



1G-9 Brandstofsysteem: 

Inbouwen en uitbouwen van de 
brandstofleiding

U4RS0B1706006

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

Uitbouwen

1) Ontlast de brandstofdruk in de 
brandstoftoevoerleiding zoals beschreven in 
“Procedure voor het ontlasten van de brandstofdruk: 
”.

2) Maak de negatieve kabel los van de accu.
3) Maak het koppelstuk van de brandstofleiding en de 

brandstofslang (3) vooraan en achteraan los van 
elke brandstofleiding (2) zoals beschreven in “Aan- 
en loskoppelen brandstofslang: ”.

4) Markeer de positie van de klemmen (1) op de 
brandstofleidingen (2) zodat ze bij het inbouwen 
weer op de oorspronkelijke plaats terechtkomen.

5) Maak de leidingen (2) samen met de klem (1) los 
van het voertuig.

6) Maak de klem (1) los van de leidingen (2).

Inbouwen

1) Monteer de klemmen op de gemarkeerde plaatsen 
op de leidingen. Vervang de klem indien ze 
vervormd is of de klemhaak verbogen of gebroken 
is.

2) Monteer de leidingen met de leidingklemmen aan 
het voertuig.

3) Sluit de brandstofslangen en -leidingen op elke 
leiding aan zoals beschreven in “Aan- en 
loskoppelen brandstofslang: ”.

4) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
5) Controleer op brandstoflekkage bij afgezette motor 

en met het contactslot op ON.

Inspecteren van brandstofverstuivers
U4RS0B1706007

1) Controleer met een stethoscoop (1) of iets dergelijks 
het werkgeluid van de verstuiver (2) terwijl de motor 
draait of tijdens het starten van de motor.
De cyclus van het werkgeluid moet variëren 
afhankelijk van het toerental.
Indien er geen geluid of een abnormaal geluid 
hoorbaar is, controleer dan het circuit (draad of 
stekker) van de verstuiver of de verstuiver zelf.

2) Maak de stekker (1) los van de verstuiver, sluit een 
ohmmeter aan tussen de aansluitingen van de 
verstuiver en controleer de weerstand.
Vervang de verstuiver als de weerstand buiten het 
voorgeschreven bereik valt.

Weerstand van brandstofverstuiver:
11,3 – 13,8 Ω bij 20 °C (68 °F)

3) Sluit de stekker stevig op de verstuiver aan.

Inbouwen en uitbouwen van de 
brandstofverstuiver

U4RS0B1706008

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

3 2

1

I4RS0B170007-01

I2RH0B170007-01

I2RH0B170008-01



Brandstofsysteem: 1G-10

Uitbouwen

1) Laat de brandstofdruk af zoals beschreven in 
“Procedure voor het ontlasten van de brandstofdruk: 
”.

2) Maak de negatieve kabel los van de accu.
3) Koppel de stekkers van de MAF-sensor los, en 

verwijder de afzuigklep van het EVAP-koolstoffilter.
4) Verwijder luchtfilterhuis samen met de lichtinlaatpijp.
5) Maak de stekkers van de verstuivers los.
6) Maak de brandstoftoevoerslang los van de 

brandstofverdeelleiding (1).
7) Verwijder de bouten van de brandstofverdeelleiding 

(2).
8) Verwijder de brandstofverstuiver(s) (3).

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Vervang de O-ring (1) van de verstuiver. Wees 

voorzichtig dat de nieuwe ring niet wordt beschadigd.
• Controleer of de dempingsring (2) niet is versleten of 

beschadigd. Vervang de ring indien nodig.
• Smeer een dunne laag brandstof op de O-ringen (1) 

en monteer de verstuivers (3) vervolgens in de 
verdeelleiding (4) en de cilinderkop.
Controleer of de verstuivers soepel ronddraaien (6). Is 
dit niet het geval, dan is de O-ring waarschijnlijk niet 
goed gemonteerd. Vervang de O-ring.

• Trek de bouten van de verdeelleiding (5) aan met het 
voorgeschreven koppel en controleer nogmaals op de 
verstuivers soepel ronddraaien.

Aantrekkoppel
Bout brandstofverdeelleiding (a):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)

• Controleer na het inbouwen bij afgezette motor en 
met het contactslot op ON op brandstoflekkage bij de 
leidingkoppelingen.

Inspecteren brandstofverstuiver
U4RS0B1706009

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

1) Monteer de verstuiver op het speciaal gereedschap 
(controlegereedschap verstuiver).

Speciaal gereedschap
(A):  09912–58421
(B):  09912–57610

2) Sluit de speciale gereedschappen (slang en 
hulpstuk) aan op de brandstoftoevoerleiding (1) van 
het voertuig.

2

1

3

3

I3RM0A170010-01

I3RM0A170011-01



1G-11 Brandstofsysteem: 

3) Sluit het speciaal gereedschap (testkabel) aan op de 
verstuiver.

Speciaal gereedschap
(C):  09930–88530

4) Monteer een geschikt vinylbuisje op het mondstuk 
van de verstuiver zodat de brandstof in een rechte 
straal naar buiten spuit.

5) Plaats de maatbeker onder de verstuiver.
6) Stel de brandstofpomp in werking en voer 

brandstofdruk naar de verstuiver zoals hieronder 
beschreven:
a) Met diagnosecode-uitleesapparaat:

i) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met 
het contactslot op OFF.

ii) Zet het contactslot op ON, wis de DTC en 
kies de modus "MISC TEST" op het 
diagnosecode-uitleesapparaat.

iii) Stel de brandstofpomp in werking (ON) met 
het diagnosecode-uitleesapparaat.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

b) Zonder diagnosecode-uitleesapparaat:
i) Maak de stekker los van het 

brandstofpomprelais.
ii) Verbind de twee aansluitingen van de 

relaisstekker met een verbindingsdraad (1) 
zoals aangegeven in de afbeelding.

LET OP!
 

Zorg dat de juiste twee aansluitingen met 
elkaar worden verbonden. Een verkeerde 
aansluiting kan resulteren in beschadiging 
van de ECM, de kabelboom, etc.
 

iii) Zet het contactslot op ON.

7) Zet gedurende 15 seconden accuspanning op de 
verstuiver (1) en meet het volume van de ingespoten 
brandstof met behulp van de maatbeker. Test iedere 
verstuiver twee of drie maal. Vervang de verstuiver 
als het brandstofvolume niet binnen het 
voorgeschreven bereik valt.

Volume van ingespoten brandstof
43 – 47 cc/15 sec. (1,45/1,51 – 1,58/1,65 US/lmp 
oz/15 sec.)

I3RM0A170012-01

(A)

I4RS0B170008-01

1

I4RS0B170009-01



Brandstofsysteem: 1G-12

8) Controleer op brandstoflekkage bij het mondstuk van 
de verstuiver. Bij deze controle mag de verstuiver 
niet worden bediend (maar de brandstofpomp moet 
wel draaien). Vervang de verstuiver als de 
brandstoflekkage (1) de grenswaarde overschrijdt.

Brandstoflekkage
Minder dan 1 druppel/min.

Inspecteren tankdop
U4RS0B1706010

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

Verwijder de dop (1) en controleer de pakking op 
gelijkmatige indruk van de vulhals, alsook op slijtage en 
eventueel beschadiging. Vervang de dop wanneer de 
pakking (2) in slechte staat verkeert.

OPMERKING

Vervang de dop uitsluitend door een identiek 
exemplaar. Indien u dit niet doet, kan dit 
brand of letsels tot gevolg hebben.
 

Inbouwen en uitbouwen van de brandstoftank
U4RS0B1706013

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

Uitbouwen

1) Ontlast de brandstofdruk in de 
brandstoftoevoerleiding zoals beschreven in 
“Procedure voor het ontlasten van de brandstofdruk: 
”.

2) Maak de negatieve kabel los van de accu.
3) Verwijder de tankdop.
4) Steek de slang van een handpomp in de vulslang (1) 

en tap brandstof af in de ruimte "A" zoals de 
afbeelding laat zien.

LET OP!
 

Forceer de pompslang niet in de 
brandstoftank.
 

5) Krik het voertuig op en verwijder klem (2), 
brandstofvulslang (1) en ontluchtingsslang (3) van 
de brandstoftank.

6) Verwijder de middelste uitlaatleiding.
7) Er is geen aftapstop en dus moet de brandstoftank 

leeg worden gemaakt door de brandstof uit te 
pompen via de vulopening.
Ledig de brandstoftank met behulp van een 
handbediende pomp.

LET OP!
 

• Forceer de pompslang niet in de 
brandstoftank.

• Bewaar brandstof nooit in een open 
recipiënt om brand of explosie te 
voorkomen.

 

I2RH0B170013-01

I2RH01170008-01

2. Inlaatterugslagklep.

I4RS0B170022-01

1

2

2

3

I4RS0B170010-01



1G-13 Brandstofsysteem: 

8) Maak de snelkoppeling (brandstofleiding) (1) los van 
de brandstofleidingen (2) zoals beschreven in “Aan- 
en loskoppelen brandstofslang: ”.

9) Ondersteun de brandstoftank (1) met een krik (2) en 
verwijder de bevestigingsbouten.

10) Laat de brandstoftank een beetje zakken om de 
bedradingsbundel los te koppelen aan stekker (1) en 
verwijder vervolgens de brandstoftank.

Inbouwen

LET OP!
 

• Reinig bij het aansluiten van de koppeling 
de buitenzijde van de leiding op de plaats 
waar de koppeling wordt aangesloten, duw 
de koppeling in de leiding tot de 
vergrendeling vastklikt en controleer of de 
leidingen stevig zijn aangesloten, om 
brandstoflekkage te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de brandstofslangen nooit 
de bedradingsbundel van de ABS sensor 
(indien uitgerust) raken.

 

1) Indien onderdelen van de brandstoftank zijn 
verwijderd, moet u ze opnieuw monteren alvorens 
de brandstoftank in te bouwen.

2) Krik de brandstoftank op, koppel de stekker van de 
brandstofpomp aan en klem de bedradingsbundel 
stevig vast.

3) Monteer de brandstoftank in het voertuig.

Aantrekkoppel
Bout van brandstoftank (a):  50 N·m (5,0 kgf-m, 
36,5 lb-ft)

4) Sluit de brandstofslang (1) en de ontluchtingsslang 
(2) aan op de vulhals (3) zoals afgebeeld en klem ze 
stevig vast.

Aantrekkoppel
Klem van brandstofvulslang (a):  2 N·m (0,2 kgf-
m, 1,5 lb-ft)

5) Sluit de brandstofslang (1) en de dampslang (2) aan 
op de leidingen zoals afgebeeld en klem ze stevig 
vast.

1 2

I4RS0B170011-01

1
2

I4RS0B170012-01

1

I4RS0B170013-01

(a)
(b)

1

I4RS0A170011-01

1

2

(a)

3

I4RS0A170012-01

12

I4RS0B170014-01



Brandstofsysteem: 1G-14

6) Monteer de middelste uitlaatleiding zoals 
beschreven in “Inbouwen en uitbouwen van 
uitlaatpijp en demper:  in hoofdstuk 1K”.

7) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
8) Controleer op brandstoflekkage bij afgezette motor 

en met het contactslot op ON.

Inspecteren van de brandstoftank
U4RS0B1706014

Controleer na het verwijderen van de brandstoftank de 
slangen en leidingen die op de brandstoftank zijn 
aangesloten op lekkage, losse verbindingen, slijtage en 
beschadiging. Controleer tevens de pakkingen van de 
brandstofpomp op lekkage en controleer de 
brandstoftank visueel op lekkage en beschadiging.
Vervang onderdelen die beschadigd of in slechte staat 
zijn.

Ontluchtingsprocedure brandstoftank
U4RS0B1706015

WAARSCHUWING!

 

• Alvorens de volgende procedure te 
starten, dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

• Door te ontluchten worden alle 
brandstofdampen verwijderd.
Probeer geen tank te repareren met hitte of 
een vlam om een explosie en dus letsels te 
voorkomen.

 

LET OP!
 

Laat na het reinigen nooit water achter in de 
brandstoftank om corrosie te voorkomen.
 

De brandstoftank wordt als volgt ontlucht.
1) Verwijder na het demonteren van de brandstoftank 

alle slangen, leidingen en de brandstofpomp in de 
tank.

2) Tap alle resterende brandstof af uit de tank.
3) Plaats de tank in de spoelruimte.
4) Vul de tank met warm water of leidingwater, goed 

schudden en aftappen. Herhaal dit tot de tank van 
binnen schoon is. Vervang de tank als hij van binnen 
roestsporen vertoont.

5) Verwijder alle waterresten na het spoelen.
6) Laat de brandstoftank na het reinigen goed drogen 

uit de volle zon.

Inspecteren van de brandstofpomp
U4RS0B1706016

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

OPMERKING

De brandstofdrukregelaar vormt één geheel 
met de brandstofpomp en kan dus niet 
afzonderlijk worden gecontroleerd.
 

1) Verwijder de tankvuldop en zet het contactslot (2) op 
ON. U moet nu gedurende ongeveer 2 seconden het 
geluid van de brandstofpomp via de tankvulopening 
(1) horen, waarna de pomp stopt. Breng de 
tankvuldop na het controleren weer aan.
Als het resultaat van de controle niet bevredigend is, 
ga dan naar “Controle van brandstofpomp en circuit:  
in hoofdstuk 1A”.

2) Zet het contactslot op OFF en laat het gedurende 10 
minuten in deze stand staan.

3) De brandstofdruk moet nu gedurende 2 seconden 
voelbaar zijn op de brandstoftoevoerslang (1) nadat 
het contactslot op ON is gezet.
Indien er geen brandstofdruk voelbaar is, ga naar 
“Controle van de brandstofdruk:  in hoofdstuk 1A”.

IVSY01170013-01

1
I3RM0A170019-01



1G-15 Brandstofsysteem: 

Uitbouwen en inbouwen van brandstofpomp
U4RS0B1706021

WAARSCHUWING!

 

Alvorens de volgende procedure te starten, 
dient u rekening te houden met 
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud 
brandstofsysteem: ” om het gevaar voor 
brand en letsels te beperken.

 

LET OP!
 

Demonteer nooit de brandstofpomp met 
uitzondering van de brandstofpeilsensor. 
Indien dit wel wordt gedaan, zal ze niet meer 
juist werken. Vervang de hoofdremcilinder 
indien defecten worden vastgesteld.
 

Uitbouwen

1) Verwijder de brandstoftank uit het voertuig zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen van de 
brandstoftank: ”.

2) Maak de brandstofleiding (1) los van de 
brandstofpomp (2) zoals beschreven in “Aan- en 
loskoppelen brandstofslang: ”.

3) Verwijder de brandstofpompborgmoer (1) van de 
brandstoftank (2) met behulp van speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09941–51010

4) Haal de brandstofpomp (1) en O-ring (2) van de 
brandstoftank (3).

Inbouwen

LET OP!
 

Reinig bij het aansluiten van de koppeling de 
buitenzijde van de leiding op de plaats waar 
de koppeling wordt aangesloten, duw de 
koppeling in de leiding tot de vergrendeling 
vastklikt en controleer of de leidingen stevig 
zijn aangesloten, om brandstoflekkage te 
voorkomen.
 

1) Reinig de raakvlakken van brandstofpomp en 
brandstoftank.

2) Monteer de brandstofpomp (1) en O-ring (2) op de 
brandstoftank (3).

1
2
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Brandstofsysteem: 1G-16

3) Monteer de nieuwe brandstofpompborgmoer (1) als 
volgt op de brandstoftank (2).
a) Draai de nieuwe brandstofpompborgmoer (1) 

met de hand vast.

OPMERKING

Draai de borgmoer vast door er recht op de 
drukken zodat ze niet scheef komt te zitten.
 

b) Draai de brandstofpompborgmoer (1) vast met 
behulp van speciaal gereedschap tot de 
markeringen (3) op borgmoer en brandstoftank 
tegenover elkaar zitten.

OPMERKING

• De markeringen zitten tegenover elkaar 
wanneer de borgmoer van de 
brandstofpomp ong. 1 en 1/3 slag is 
aangedraaid.

• Controleer na het aandraaien van de 
brandstofpompborgmoer op losheid en 
speling.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09941–51010

4) Koppel de brandstofleiding (1) aan op de 
brandstofpomp (2) zoals beschreven in “Aan- en 
loskoppelen brandstofslang: ”.

5) Monteer de brandstoftank in het voertuig zoals 
beschreven onder “Inbouwen en uitbouwen van de 
brandstoftank: ”.

Inspecteren brandstofpomp
U4RS0B1706019

• Controleer de brandstofpomp op beschadiging.
• Controleer het brandstofzuigfilter op de aanwezigheid 

van vuil en vreemde bestanddelen.
Vervang of reinig het filter indien nodig en controleer 
op verontreinigingen in de brandstoftank.

• Voor het elektrische circuit, zie “Controle van de 
brandstofdruk:  in hoofdstuk 1A”.

• Voor het inspecteren van de brandstofpeilmeter (1), 
zie “Inspecteren brandstofpeilsensor:  in hoofdstuk 
9C”.

2

(A)

1, (a)

3

I4RS0B170018-02

1
2

I4RS0B170015-01

I4RS0B170021-01



1G-17 Brandstofsysteem: 

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1707001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Brandstofsysteemcomponenten: ”
“Aan- en loskoppelen brandstofslang: ”
 

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B1708001

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bout brandstofverdeelleiding 25 2,5 18,0 )
Bout van brandstoftank 50 5,0 36,5 )
Klem van brandstofvulslang 2 0,2 1,5 )

09912–57610 09912–58421
Inspectiegereedschapsplaat 
verstuiver

Inspectiegereedschapsset

) Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Gereedschap 
en vulring, 2. Stop, 3. 
Hulpstuk-1, 4. Houder, 5. 
Retourslang en klem, 6. 
Hulpstuk-2 en vulring, 7. 
Slanghulpstuk-1, 8. 
Slanghulpstuk-2 )

09912–58432 09912–58442
Brandstofdrukmeterslang Brandstofdrukmeter
Dit gereedschap maakt deel 
uit van de 
brandstofdrukmeterset 
(09912–58413). )

Dit gereedschap maakt deel 
uit van de 
brandstofdrukmeterset 
(09912–58413). )

09912–58490 09930–88530
3-wegkoppeling & slang Verstuiver-testkabel
) )



Brandstofsysteem: 1G-18

09941–51010 SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

Borgringsleutel —
) / ) Deze kit bevat de volgende 

onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
)



1H-1 Ontstekingssysteem: 

Ontstekingssysteem

 Algemene beschrijving

Constructie ontstekingssysteem
U4RS0B1801001

Het ontstekingssysteem is een elektronisch 
(verdelerloos) ontstekingssysteem. Het bevat de hierna 
beschreven delen.
• ECM

Dit regelapparaat registreert de conditie van de motor 
en van het voertuig aan de hand van de signalen die 
het ontvangt van de sensors en bepaalt op basis 
hiervan het meest geschikte ontstekingstijdstip en de 
tijdsduur voor de elektrische stroom naar de primaire 
spoel, en stuurt dan een signaal naar de ontsteker 
(krachtbron) in de bobine.

• Bobine (met ontsteker)
De bobine heeft een ingebouwde ontsteker die de 
stroom naar de primaire spoel AAN en UIT schakelt 
overeenkomstig het signaal dat van de ECM wordt 
ontvangen. Wanneer de stroom naar de primaire 
spoel UIT wordt geschakeld, wordt een hoge 
spanning in de secundaire spoel opgewekt.

• Hoogspanningskabels en bougies

• CMP-sensor (nokkenaspositiesensor) en CKP-
sensor (krukaspositiesensor)
Op basis van de signalen die van deze sensors 
worden ontvangen, identificeert de ECM de cilinder 
waarvan de zuiger zich in de compressieslag bevindt, 
detecteert de krukhoek en regelt automatisch het 
initiële ontstekingstijdstip.

• TP-sensor, ECT-sensor, MAP-sensor, MAF-sensor, 
IAT-sensor, detonatiesensor en andere sensors/
schakelaars

Hoewel dit ontstekingssysteem niet over een verdeler 
beschikt, heeft het twee bobines (één voor bougies nr. 1 
en nr. 4 en de andere voor bougies nr. 2 en nr. 3). 
Wanneer een ontstekingssignaal wordt verzonden vanaf 
de ECM naar de ontsteker in de bobine voor bougies nr. 
1 en nr. 4, wordt een hoge spanning opgewekt in de 
secundaire spoel, die door de hoogspanningskabels 
stroomt en bougies nr. 1 en nr. 4 tegelijkertijd doet 
vonken. Wanneer een ontstekingssignaal naar de 
ontsteker in de andere bobine wordt verzonden, zullen 
bougies nr. 2 en nr. 3 tegelijkertijd vonken.



Ontstekingssysteem: 1H-2

Schema en routetabel

Bedradingsschakelschema van het ontstekingssysteem
U4RS0B1802001
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E23-29  

12V 5V

5V
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I4RS0B180001-01

1. Contactslot 7. Bougie nr. 1 13. Relaiskast
2. Hoofdrelais 8. Bougie nr. 2 14. “IG ACC”-zekering
3. Bobine voor bougies nr. 1 en 4 9. Bougie nr. 3 15. “FI”-zekering
4. Bobine voor bougies nr. 2 en 3 10. Bougie nr. 4 16. Aftakblok
5. CMP-sensor 11. Geregistreerde informatie (MAP-sensor, ECT-sensor, 

MAF- en IAT-sensor, TP-sensor, detonatiesensor, 
VSS, elektrische-belastingssignaal, 
motorstartsignaal)

17. “IG COIL”-zekering

6. CKP-sensor 12. Zekeringenkast accu



1H-3 Ontstekingssysteem: 

Plaats van de onderdelen

Positie onderdelen ontstekingssysteem
U4RS0B1803001

OPMERKING

Op de afbeelding ziet u een voertuig met links stuur. Bij een voertuig met rechts stuur zijn de 
onderdelen met een sterretje (*) aan de tegenovergestelde zijde gemonteerd.
 

16*

7

1

2

14

7

17 5
12

11

4

10

6 8 9

3

13*

15

I4RS0B180002-01

1. ECM 7. ECT-sensor 13. Data-link-stekker
2. Bobine voor bougies nr. 1 en 4 8. MAF- en IAT-sensor 14. Zekeringenkast accu
3. Bobine voor bougies nr. 2 en 3 9. TP-sensor (voor modellen met A/T en M/T) 

of elektrisch gasklephuis (voor model met 
semi-automatische transmissie)

15. Relaiskast

4. CMP-sensor (voor model met M15-motor) 10. VSS 16. Aftakblok
5. CKP-sensor 11. Hoogspanningskabels 17. CMP-sensor (voor model met M13-motor)
6. MAP-sensor 12. Detonatiesensor



Ontstekingssysteem: 1H-4

Diagnose-informatie en -procedures

Probleemdiagnose voor het ontstekingssysteem
U4RS0B1804001

Referentiegolfvorm ontstekingssysteem
U4RS0B1804002

Zie “Referentiegolfvorm nr.5”, “Referentiegolfvorm nr.6” en “Referentiegolfvorm nr.7” onder “Inspecteren van de ECM 
en de bijbehorende circuits:  in hoofdstuk 1A” voor de golfvorm van het ontstekingsstuursignaal.

Controleren van het ontstekingssysteem
U4RS0B1804003

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Motor slaat aan, maar 
start niet of start moeilijk 
(geen vonk)

Zekering voor bobine gesprongen Vervangen.
Loszittende of losgekoppelde 
aansluitdraad of hoogspanningskabel(s)

Stevig aansluiten.

Defecte hoogspanningskabel(s) Vervangen.
Defecte bougie(s) Vervangen.
Bobine defect Bobine vervangen.
CKP-sensor of CKP-sensorplaat defect Reinigen, aantrekken of vervangen.
CMP-sensor of sensorrotorrand van 
nokkenas defect

Reinigen, aantrekken of vervangen.

ECM defect Vervangen.
Hoog brandstofverbruik 
of slecht presterende 
motor

Verkeerd ontstekingstijdstip Controleer bijhorende sensors en de CKP-
sensorplaat.

Defecte bougie(s) of 
hoogspanningskabel(s)

Afstellen, reinigen of vervangen.

Defecte bobine Vervangen.
CKP-sensor of CKP-sensorplaat defect Reinigen, aantrekken of vervangen.
CMP-sensor of sensorrotorrand van 
nokkenas defect

Reinigen, aantrekken of vervangen.

Detonatiesensor defect Vervangen.
ECM defect Vervangen.

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle van het motor- en emissieregelsysteem" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het motor- en 
emissieregelsysteem:  
in hoofdstuk 1A”.

2 Ontstekingsvonktest

1) Controleer de conditie en het type van alle bougies zoals 
beschreven in “Inspecteren bougies: ”.

2) Indien OK, verricht dan de bougietest zoals beschreven 
in “Ontstekingsvonktest: ”.

Produceren alle bougies een vonk?

Ga naar stap 13. Ga naar stap 3.

3 Aflezen van DTC’s

1) Lees DTC’s af zoals beschreven in “Aflezen van DTC’s:  
in hoofdstuk 1A”.

Is een DTC opgeslagen in de ECM?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 4.

4 Controleren van de elektrische verbinding

1) Controleer de bobines en hoogspanningskabels op een 
goede elektrische verbinding.

Zijn de verbindingen in orde?

Ga naar stap 5. Stevig aansluiten.



1H-5 Ontstekingssysteem: 

5 Controleren van de hoogspanningskabels

1) Controleer de weerstand van de hoogspanningskabels 
zoals beschreven in “Inspecteren van de 
hoogspanningskabels: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 6. Hoogspanningskabel(s) 
vervangen.

6 Controleren van het voedings- en massacircuit van de 
bobine

1) Controleer voedings- en massacircuit van bobine op 
open keten en kortsluiting.

Zijn de circuits in orde?

Ga naar stap 7. Repareren of 
vervangen.

7 Controleren van de bobine

1) Controleer de weerstand van de bobine zoals 
beschreven in “Inspecteren bobine (met ontsteker): ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 8. Bobine vervangen.

8 Controle CKP-sensor

1) Controleer de CKP-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de krukaspositiesensor (CKP):  in 
hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 9. Trek de CKP-
sensorbout aan, 
vervangde CKP-sensor 
of de CKP-sensorplaat.

9 Controle CMP-sensor

1) Controleer de CMP-sensor zoals beschreven in 
“Inspecteren van de nokkenaspositiesensor (CMP-
sensor):  in hoofdstuk 1C”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 10. Draai de CMP-
sensorbout vast, 
vervang de CMP-sensor 
of inlaatnokkenas.

10 Controleren van het circuit van het 
ontstekingsstuursignaal

1) Controleer de ontstekingsstuursignaaldraad op een 
open keten, kortsluiting en slechte verbinding.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 11. Repareren of 
vervangen.

11 Vervangen van een goed bevonden bobine

1) Sluit een goed bevonden bobine aan en herhaal stap 2.

Is het resultaat van de controle in stap 2 bevredigend?

Ga naar stap 12. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
herhaal stap 2.

12 Controleren van de detonatiesensor

1) Controleer of het circuit van de detonatiesensor in goede 
staat is zoals beschreven in “DTC P0327 / P0328: Lage / 
hoge spanning in detonatiesensorcircuit:  in hoofdstuk 
1A”.

2) Controleer de oscilloscoopgolfvorm van het 
detonatiesensorsignaal zoals beschreven onder 
“Referentiegolfvorm nr. 23” en “Referentiegolfvorm nr. 
24” in “Inspecteren van de ECM en de bijbehorende 
circuits:  in hoofdstuk 1A”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 13. Sluit een goed 
bevonden 
detonatiesensor aan en 
controleer opnieuw.

13 Controle ontstekingstijdstip

1) Controleer het aanvangsontstekingstijdstip en de 
vervroeging van het ontstekingstijdstip zoals beschreven 
in “Inspecteren ontstekingstijdstip: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Systeem is in orde. Controleer de CMP-
sensor, CMP-
sensorrotortand van de 
nokkenas, CKP-sensor, 
CKP-sensorplaat en/of 
inputsignalen die horen 
bij dit systeem.

Stap Actie Ja Nee



Ontstekingssysteem: 1H-6

Ontstekingsvonktest
U4RS0B1804004

1) Verwijder luchtfilterhuis samen met de lichtinlaatpijp.
2) Maak alle stekkers (1) los van de verstuivers.

WAARSCHUWING!

 

Als de verstuiverstekkers niet wordt 
losgemaakt, kunnen tijdens deze test 
brandbare gassen uit de bougiegaten komen, 
die een explosie in de motorruimte kunnen 
veroorzaken.

 

3) Verwijder de bougie en controleer conditie en type 
van alle bougies zoals beschreven in “Inspecteren 
bougies: ”.

4) Indien de bougie in orde is, sluit dan de stekker van 
de bobine aan op de bobine en verbind de bougie 
met de bobine of de hoogspanningskabel. Verbind 
de bougie met massa.

5) Laat de startmotor draaien en controleer of alle 
bougies vonken.

6) Wanneer er geen vonk wordt geproduceerd, 
inspecteer dan de aanverwante onderdelen zoals 
beschreven in “Probleemdiagnose voor het 
ontstekingssysteem: ”.

Reparatie-instructies

Uitbouwen en inbouwen hoogspanningskabels
U4RS0B1806001

Uitbouwen

1) Verwijder het luchtfilterhuis samen met de 
luchtinlaatpijp en de afdekkap van de cilinderkop.

2) Koppel de hoogspanningskabels van cilinder nr. 1 
(2) en cilinder nr. 3 (3) los van de bobine (1) terwijl u 
elke kap vastneemt

3) Trek de hoogspanningskabels los van de bougies 
door de kappen vast te nemen.

LET OP!
 

• Het verdient aanbeveling de 
hoogspanningskabels samen met de 
klemmen te verwijderen, zodat de 
binnenkabel (kerndraad) niet wordt 
beschadigd.

• Neem om dezelfde reden ook altijd de kap 
vast bij het losmaken van de kabels.

 

I4RS0A180006-01

I4RS0A180003-01



1H-7 Ontstekingssysteem: 

Inbouwen

1) Monteer de hoogspanningskabels van cilinder nr. 1 
(2) en cilinder nr. 3 (3) los van de bobine (1) terwijl u 
elke kap vastneemt.

LET OP!
 

• Gebruik als vervanging nooit 
hoogspanningskabels met een metalen 
kerndraad.

• Breng de kappen zorgvuldig aan bij het 
monteren van de hoogspanningskabels.

 

Inspecteren van de hoogspanningskabels
U4RS0B1806002

Meet de weerstand van de hoogspanningskabel (1) met 
een ohmmeter.
Vervang de hoogspanningskabel(s) indien de weerstand 
buiten het voorgeschreven bereik valt.

Weerstand van hoogspanningskabel
Weerstand van hoogspanningskabel van cilinder nr. 
1: 1,4 – 4,0 kΩ
Weerstand van hoogspanningskabel cilinder nr. 3: 
0,6 – 2,0 kΩ

Uitbouwen en inbouwen bougies
U4RS0B1806003

Uitbouwen

1) Verwijder het luchtfilterhuis samen met de 
luchtinlaatpijp en de afdekkap van de cilinderkop.

2) Trek de hoogspanningskabels los door de kappen 
vast te pakken en verwijder vervolgens de bobines 
zoals beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van de 
bobine (met ontsteker): ”.

3) Verwijder de bougies.

Inbouwen

1) Monteer de bougies en draai ze vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bougie:  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

2) Monteer de bobines zoals beschreven in “Uitbouwen 
en inbouwen van de bobine (met ontsteker): ”.

3) Pak de hoogspanningskabels bij de kappen vast en 
sluit ze stevig aan.

4) Monteer de bovenste afdekkap van de cilinderkop 
samen met het luchtfilterhuis met de luchtinlaatpijp.

Inspecteren bougies
U4RS0B1806004

LET OP!
 

• Bij werkzaamheden aan de iridium/
platinum bougies (elektrodeplug met zwak 
midden), de middelste elektrode niet 
aanraken om beschadiging te vermijden. 
De dunne elektrode is niet bestand tegen 
mechanische kracht en het materiaal is 
mechanisch niet sterk.

• De opening voor de iridium/platinum 
bougies niet reinigen of bijstellen.

 

Controleer de bougie op:
• Slijtage van de elektrode
• Koolafzetting
• Beschadiging van de isolatie
Indien defecten worden vastgesteld bij nikkelbougies, 
stel dan de elektrodenafstand af, reinig de bougies met 
een bougiereiniger of vervang ze door geschikte nieuwe 
bougies.
Vervang iridium-/platinabougies.

Elektrodenafstand
“a”: 1,0 – 1,1 mm (0,040 – 0,043 in.)

Type bougie
NGK: BKR6E-11 (nikkel) / IFR6J11 (iridium)
DENSO: K20PR-U11 (nikkel)

I4RS0A180004-01

I2RH0B180005-01



Ontstekingssysteem: 1H-8

OPMERKING

NGK IFR6J11 is aanbevolen voor vlotter 
starten bij temperaturen van minder dan –25 
°C (–13 °F).
 

Uitbouwen en inbouwen van de bobine (met 
ontsteker)

U4RS0B1806005
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder het luchtfilterhuis samen met de 

luchtinlaatpijp en de afdekkap van de cilinderkop.
3) Maak de stekker van de bobine los.
4) Maak de hoogspanningskabel (3) los van de bobine 

(2).
5) Verwijder de bouten van de bobine (1) en trek 

vervolgens de bobine uit.

Inbouwen

1) Monteer de bobine (2).
2) Trek de bouten van de bobine (1) met het 

voorgeschreven koppel aan en sluit vervolgens de 
stekker van de bobine aan.

Aantrekkoppel
Bout van bobine (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

3) Sluit de hoogspanningskabel (3) aan op de bobine 
door hem bij de kap vast te pakken.

4) Monteer de bovenste afdekkap van de cilinderkop 
samen met het luchtfilterhuis met de luchtinlaatpijp.

5) Sluit de negatieve accukabel aan.

Inspecteren bobine (met ontsteker)
U4RS0B1806006

Meet de weerstand van de secundaire spoel.
Vervang de bobine als de weerstand buiten het 
voorgeschreven bereik valt.

Weerstand van secundaire spoel
7,0 – 9,5 kΩ bij 20 °C, 68 °F

Inspecteren ontstekingstijdstip
U4RS0B1806007

OPMERKING

• Het ontstekingstijdstip kan niet worden 
afgesteld. Indien het ontstekingstijdstip 
buiten het voorgeschreven bereik valt, 
controleer dan de bijbehorende 
onderdelen van het systeem.

• Zet, alvorens de motor te starten, de 
versnellingspook in neutraal  (keuzehendel 
op P voor A/T-model) en trek de 
parkeerrem aan.

 

IYSQ01181012-01

I2RH0B180006-01

I3RM0A180004-01

I2RH0B180007-01



1H-9 Ontstekingssysteem: 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC (1) met het 
contactslot op OFF.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

2) Start de motor en laat hem op de normale 
bedrijfstemperatuur komen.

3) Controleer of alle elektrische verbruikers, met 
uitzondering van de ontsteking, zijn uitgeschakeld.

4) Controleer of het stationair toerental binnen het 
voorgeschreven bereik is zoals beschreven in 
“Werkingscontrole stationair-toerental / stationair-
luchtregelsysteem (IAC) (voor modellen met A/T en 
M/T):  in hoofdstuk 1A”.

5) Regel het ontstekingstijdstip met behulp van "Fixed 
Spark" in "Misc Test" modus op uitleesapparaat.

6) Stel stroboscooplamp (1) op hoogspanningskabel 
voor cilinder nr. 1 en controleer of het 
ontstekingstijdstip binnen de specificaties valt.

Aanvangsontstekingstijdstip (vastgelegd met 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat)
5 ± 3° BTDC (bij voorgeschreven stationair 
toerental)

Ontstekingsvolgorde
1 – 3 – 4 – 2

Speciaal gereedschap
(A):  09930–76420

7) Indien het ontstekingstijdstip buiten het 
voorgeschreven bereik valt, controleer dan de 
volgende punten:
• CKP-sensor
• CKP-sensorplaat
• TP-sensor
• CMP-sensor
• CMP-sensorrotortand van nokkenas
• VSS
• Inbouwen distributiekettingkap

8) Maak het ontstekingstijdstip na controle vrij met het 
diagnosecode-uitleesapparaat.

9) Controleer met stationair draaiende motor (gasklep 
gesloten en stilstaand voertuig), of het 
ontstekingstijdstip ong. 5° – 15° BTDC voor de M13-
motor of 3° – 13° BTDC voor de M15-motor is. 
(Constante variatie over enkele graden van 5° – 15° 
BTDC voor M13-motor of 3° – 13° BTDC voor M15-
motor is normaal maar duidt op de werking van de 
elektronische sturing van het ontstekingstijdstip.) 
Controleer tevens of het ontstekingstijdstip 
vervroegd wordt wanneer het toerental wordt 
verhoogd.
Indien de resultaten van de controles niet 
bevredigend zijn, controleer dan de CKP-sensor en 
de ECM.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1807001

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

(A)

1
I4RS0B180003-01

1, (A)

10 0

I3RB0A180004-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bougie 25 2,5 18,0 )
Bout van bobine 10 1,0 7,5 )



Ontstekingssysteem: 1H-10

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B1808001

09930–76420 SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

Stroboscooplamp (droge 
cel-type)

—

) Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
)



1I-1 Startsysteem: 

Startsysteem

 Schema en routetabel

Elektrisch schema startsysteem
U4RS0B1902001

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose startsysteem
U4RS0B1904001

Bij storingen in het startsysteem kunnen de volgende 
symptomen worden waargenomen: 
• De startmotor draait niet rond (of draait langzaam 

rond)
• De startmotor draait rond, maar de voertuigmotor 

slaat niet aan
• Er is een abnormaal geluid hoorbaar
Volg de vereiste storingzoekprocedure om de juiste 
oorzaak van de storing te vinden: de accu, de 
bedradingsbundel (inclusief startmotorschakelaar), de 
startmotor of de voertuigmotor.
Bouw de startmotor niet uit enkel omdat hij niet draait. 
Controleer eerst de volgende punten om het aantal 
mogelijke oorzaken te beperken.
1) Foutconditie
2) Aansluiting van de accupolen (inclusief aansluiting 

van de massakabel aan de voertuigmotorzijde) en 
startmotoraansluitingen

3) Accu leeg
4) Bevestiging startmotor

I4RS0B190006-01

1. Rondselvork 6. Magnetische schakelcontacten 11. Ontstekings- & startschakelaar
2. Rondsel & vrijloopkoppeling 7. Intrekspoel 12. Accu
3. Magnetische schakelaar 8. Startmotor 13. Naar ECM
4. Inhouspoel 9. Startmotorrelais 14. Neutraalstartschakelaar (voor model met semi-

automatische transmissie)
5. Plunjer 10. Transmissiebereikschakelaar (voor model met 

A/T)
15. TCM (voor model met semi-automatische transmissie)



Startsysteem: 1I-2

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Motor draait niet 
(magnetische schakelaar 
maakt geen 
werkingsgeluid)

Keuzehendelschakelaar staat niet op P 
of N, of of is niet afgesteld (model met A/
T)

Schakel in P of N, of stel de schakelaar af. 
(model met A/T)

Neutraalstartschakelaar defect (voor 
model met semi-automatische 
transmissie)

“Controle van de neutraalstartschakelaar:  in 
hoofdstuk 5D”.

Remlichtschakelaar defect (voor model 
met semi-automatische transmissie)

“Inspectie remlichtschakelaar:  in hoofdstuk 
9B”.

Accu is uitgeput Laad de accu op.
Voedingsspanning te laag door slijtage 
van de accu

Vervang de accu.

Accu-pool slecht verbonden Stevig vastmaken of vervangen.
Massakabel zit los Vastmaken.
Zekering zit los of is gesprongen Vastmaken of vervangen.
Contactslot en magnetische schakelaar 
maken slecht contact

Vervangen.

Stekker van aansluitdraad zit los Vastmaken.
Stroomonderbreking tussen contactslot 
en magnetische schakelaar

Repareren.

Stroomonderbreking in intrekspoel Vervang de magnetische schakelaar.
Koolborstels zitten niet juist of zijn 
versleten

Repareren of vervangen.

Slechte glijwerking van plunjer en/of 
rondsel

Repareren.

Startmotorrelais defect “Inspecteren van hoofdrelais, 
brandstofpomprelais, startmotorrelais en 
gasklepactuatorrelais:  in hoofdstuk 1C”.

ECM en circuit defect “Inspecteren van de ECM en de bijbehorende 
circuits:  in hoofdstuk 1A”.

Motor draait niet 
(magnetische schakelaar 
maakt werkingsgeluid)

Accu is uitgeput Laad de accu op.
Voedingsspanning te laag door slijtage 
van de accu

Vervang de accu.

Accukabels zitten los Vastmaken.
Hoofdcontactpunt verbrand of 
magnetische schakelaar maakt slecht 
contact

Vervang de magnetische schakelaar.

Koolborstels zitten niet juist of zijn 
versleten

Repareren of vervangen.

Zwakke borstelveer Vervangen.
Commutator doorgebrand Vervang het anker.
Kortsluiting tussen ankerlagen Vervangen.
Rotatie van krukas wordt belemmerd Repareren.

Startmotor draait te traag 
(laag koppel) (inspecteer 
de startmotor wanneer 
accu en bedrading in orde 
zijn)

De hoofdcontacten van de magnetische 
schakelaar maken onvoldoende contact

Vervang de magnetische schakelaar.

Kortsluiting tussen ankerlagen Vervangen.
Loszittende, doorgebrande of versleten 
commutator

Commutator repareren of anker vervangen.

Koolborstels versleten Vervang de koolborstel.
Zwakke borstelveren Vervang de veer.
Achterste bus verbrand of abnormaal 
versleten

Vervang de bus.

Startmotor draait wel, 
maar zwengelt de motor 
niet aan.

Rondselpunt versleten Vrijloopkoppeling vervangen
Vrijloopkoppeling glijdt niet goed Repareren.
Vrijloopkoppeling slipt Vrijloopkoppeling vervangen
Tanden van starterkrans versleten Vliegwiel (model met M/T en semi-

automatische transmissie) of aandrijfplaat 
(model met A/T) vervangen.



1I-3 Startsysteem: 

Testen van startsysteem
U4RS0B1904002

LET OP!
 

Voer iedere test uit binnen 3 – 5 seconden om 
te voorkomen dat de spoel doorbrandt.
 

Intrektest
Sluit de accu aan op de magnetische schakelaar zoals 
de afbeelding laat zien
Controleer of de plunjer en het rondsel naar buiten 
bewegen.
Vervang de magnetische schakelaar als de plunjer en 
het rondsel niet bewegen.

OPMERKING

Koppel voor het testen de draad los van 
aansluiting "M" (2).
 

Inhoutest
Maak, met de afgebeelde verbindingen en de plunjer 
naar buiten, de negatieve kabel los van aansluiting "M".
Controleer of de plunjer en het rondsel niet naar binnen 
worden getrokken.
Vervang de magnetische schakelaar als de plunjer en 
het rondsel naar binnen worden getrokken.

Plunjer/rondsel-terugtrektest
Koppel de negatieve kabel los van het startmotorhuis.
Controleer of de plunjer en het rondsel naar binnen 
worden getrokken.
Vervang de magnetische schakelaar als de plunjer en 
het rondsel niet terugkeren.

Lawaai Abnormaal versleten bus Bus vervangen.
Rondsel of tanden van starterkrans 
versleten

Vrijloopkoppeling (model met M/T en semi-
automatische transmissie) of aandrijfplaat 
(model met A/T) vervangen.

Slechte glijwerking van rondsel (glijdt 
niet terug)

Repareren of vervangen.

Inwendige of planeetwieltanden 
versleten

Vervangen.

Onvoldoende smering van de 
onderdelen

Smeren.

Startmotor stopt niet Contactpunten van magnetische 
schakelaar doorgesmolten

Vervang de magnetische schakelaar.

Kortsluiting tussen de wikkelingen van 
de magnetische schakelaarspoel 
(kortsluiting tussen de lagen)

Vervang de magnetische schakelaar.

Contactslot keert niet terug Vervangen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

1. Aansluiting "S"
3. Kabel (schakelaar naar motor)

I2RH01190002-01

I2RH01190003-01

I2RH01190004-01



Startsysteem: 1I-4

Onbelaste prestatietest
Sluit de accu en de ampèremeter op de startmotor aan 
zoals afgebeeld.
Controleer of de startmotor soepel en gelijkmatig 
ronddraait en het rondsel naar buiten komt. Controleer of 
de ampèremeter de juiste stroomsterkte aangeeft.

Voorgeschreven stroomsterke (onbelaste 
prestatietest)
0,8 kW type: 53 A MAX. bij 11,5 V
1,2 kW type: 90 A MAX. bij 11 V

Reparatie-instructies

Startmotor in- en uitbouwen
U4RS0B1906001

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) accukabel los van de accu.
2) Maak de aansluitdraad van de magnetische schakelaar (1) en de accukabel (2) los van de 

startmotoraansluitingen.
3) Maak de schakel- en keuzekabelsteun (model met M/T) of koppelingsactuator (model met semi-automatische 

transmissie) los van de transmissie.
4) Verwijder bout (3) en moer (4) van de startmotor.
5) Verwijder de startmotor (5).

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek de moer (6) van de accukabel met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Accukabelmoer startmotor (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

I2RH01190005-01

I4RS0A190002-01

: 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)



1I-5 Startsysteem: 

Onderdelen startmotor
U4RS0B1906002

0,8 kW type

I4RS0B190001-01

1. Voorste huis 6. Plunjer  11. Juk 16. Accukabelmoer startmotor
 2. Bus  7. Plaat 12. Anker : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)
3. Aanslagring rondsel  8. Dichtingsrubber 13. Borstel : Niet opnieuw gebruiken.
4. Vrijloopkoppeling 9. Magnetische 

schakelaar
14. Achterste steun : Breng vet 99000-25010 aan op het glijvlak van 

elk onderdeel.
5. Hendel 10. Vulring 15. Achterste borstel



Startsysteem: 1I-6

1,2 kW type

I4RS0A190003-01

1. Voorste huis  8. Dichtingsrubber  15. Juk : Niet opnieuw gebruiken.
 2. Bus 9. Magnetische 

schakelaar
16. Anker : Breng vet 99000-25010 aan op het glijvlak van 

elk onderdeel.
3. Aanslagring rondsel 10. Kogel 17. Borstel
4. Vrijloopkoppeling 11. Inwendig tandwiel 18. Achterste steun
5. Hendel  12. Planeetwielhouderas 19. Achterste borstel
6. Plunjer  13. Planeetwiel 20. Accukabelmoer startmotor

 7. Plaat  14. Pakking : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)



1I-7 Startsysteem: 

Inspecteren startmotor
U4RS0B1906003

Plunjer
Inspecteer de plunjer op slijtage. Vervang indien nodig.

Magnetische schakelaar
Duw de plunjer naar binnen en laat hem los. De plunjer 
moet snel in de oorspronkelijke positie terugkeren. 
Vervang indien nodig.

Stroomonderbrekingstest intrekspoel
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen "S" (1) 
en "M" (2) van de magnetische schakelaar. Indien er 
geen continuïteit is, duidt dit op een open keten in de 
spoel en moet de spoel worden vervangen.

Stroomonderbrekingstest inhouspoel
Controleer op continuïteit tussen aansluiting "S" (1) van 
de magnetische schakelaar en de spoelbehuizing. 
Indien er geen continuïteit is, duidt dit op een open keten 
in de spoel en moet de spoel worden vervangen.

Bus achterste steun
Inspecteer de bus op slijtage en beschadiging. Vervang 
indien nodig.

Koolborstel

• Controleer de koolborstels op slijtage.
Meet de borstellengte en vervang de borstel indien 
deze ontoereikend is.

Koolborstellengte

• Monteer borstels op elke borstelhouder en controleer 
of ze soepel bewegen.

I2RH01190008-01

I2RH01190009-01

I2RH01190010-01

0,8 kW 1,2 kW
Norm 17,0 mm (0,67 in) 12,3 mm (0,48 in.)

Slijtagegrens 11,5 mm (0,46 in.) 7,0 mm (0,28 in.)

I2RH01190011-01

I2RH01190012-01

I2RH01190013-01



Startsysteem: 1I-8

Veer
Inspecteer de borstelveren op slijtage, beschadiging en 
andere abnormale condities. Vervang indien nodig.

Spanning van borstelveer

Koolborstelhouder

• Controleer de beweging van de koolborstel in de 
borstelhouder. Als de beweging van de koolborstel 
erg traag is, controleer de borstelhouder dan op 
vervorming en controleer de glijvlakken op vervuiling.
Reinig of corrigeer naar vereist.

• Controleer op continuïteit tussen de isolatie van de 
borstel (positieve zijde) en de massa van de borstel 
(negatieve zijde).
Indien er continuïteit bestaat, is de borstelhouder in 
contact met massa als gevolg van een defecte isolatie 
en moet hij worden vervangen.

Anker

• Inspecteer de commutator op vervuiling en 
inbranding. Corrigeer indien nodig met schuurpapier 
of op een draaibank.

• Controleer de commutator op ongelijkmatige slijtage 
met het anker (1) op V-blokken (2). Repareer of 
vervang indien de uitslag van de meetkloknaald (4) de 
slijtagegrens overschrijdt.

OPMERKING

De voorgeschreven waarden hieronder 
veronderstellen dat het anker niet verbogen 
is. Een verbogen anker moet worden 
vervangen.
 

Onrondheid van commutator

0,8 kW 1,2 kW
Norm 1,95 kg (4,3 lb) 2,2 kg (4,85 lb)

Slijtagegrens 0,9 kg (1,99 lb) 0,6 kg (1,33 lb)

[A]: 0,8 kW
[B]: 1,2 kW

I4RS0B190002-01

1. Schuurpapier #300 – 400

0,8 kW en 1,2 kW
Norm 0,05 mm (0,002 in.) of minder

Slijtagegrens 0,4 mm (0,016 in.)

3. Magnetische standaard

I4RS0B190003-01

I2RH01190016-01



1I-9 Startsysteem: 

• Inspecteer de commutator op slijtage. Vervang het 
anker indien de diameter kleiner is dan de 
slijtagegrens.

Buitendiameter commutator

• Inspecteer de isolatordiepte (2) van de commutator 
(1). Corrigeren of vervangen indien onder limiet.

Diepte van commutator-isolator "a"

• Controleer de commutator en de ankerkern. Indien er 
continuïteit bestaat, is het anker in contact met massa 
en moet het worden vervangen.

• Controleer op continuïteit tussen de segmenten. 
Indien er bij geen enkel testpunt continuïteit is, duidt 
dit op een stroomonderbreking en moet het anker 
worden vervangen.

Massatest veldspoel (0,8 kW type)
Controleer op continuïteit tussen de borstel en het blote 
oppervlak. Indien er geen continuïteit is, zijn de 
veldwikkelingen in contact met massa. Vervang in dit 
geval het juk.

0,8 kW 1,2 kW
Norm 32,0 mm (1,26 in.) 29,4 mm (1,16 in.)

Slijtagegrens 31,4 mm (1,23 in.) 28,8 mm (1,14 in.)

0,8 kW en 1,2 kW
Norm 0,4 – 0,6 mm (0,016 – 0,023 in.)

Slijtagegrens 0,2 mm (0,008 in.)

[A]: Correct
[B]: Fout

I2RH01190017-01

I3RH0A190005-01

I2RH01190019-01

I2RH01190020-01

I4RS0B190004-01



Startsysteem: 1I-10

Tandwielen (1,2 kW type)
Inspecteer het inwendige tandwiel en de planeetwielen 
op slijtage, beschadiging of andere abnormale condities. 
Vervang indien nodig.

Rondsel & vrijloopkoppeling

• Inspecteer het rondsel op slijtage, beschadiging en 
andere abnormale condities.
Controleer of de koppeling blokkeert wanneer ze in 
aandrijfrichting wordt rondgedraaid en of ze 
onbelemmerd draait in de tegenovergestelde richting. 
Vervang indien nodig.

• Inspecteer de spievertanding op slijtage en 
beschadiging. Vervang indien nodig.
Inspecteer het rondsel op soepele beweging.

Bus voorste huis
Inspecteer de bus op slijtage en beschadiging. Vervang 
indien nodig.

[A]: 1,2 kW
[B]: 0,8 kW

I2RH01190021-01

I2RH01190022-01

I4RS0B190005-01

I2RH01190024-01



1I-11 Startsysteem: 

Specificaties

Specificaties startsysteem
U4RS0B1907001

0,8 kW type

1,2 kW type

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1907002

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Startmotor in- en uitbouwen: ”
“Onderdelen startmotor: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Spanning 12 volt
Uitgangs- 0,8 kW
Gebruikstijd 30 seconden
Draairichting Rechtsom, gezien vanaf de rondselzijde
Koolborstellengte Standaard: 17,0 mm (0,67 in.) Limiet: 11,5 mm (0,46 in.)
Aantal rondseltanden 8

Prestatie Toestand Opgave

Bij ong. 20 °C 
(68 °F)

Onbelast 11,5 V Max. 53 A
Min. 6.000 omw/min

Belast 9 V
150 A

Minimum 2,8 N·m (0,28 kg-m, 2,0 lb-ft)
Min. 2000 omw/min

Geblokkeerde 
rotorstroom 5 V Max. 360 A

Minimum 6,86 N·m (0,7 kg-m, 5,1 lb-ft)
Bedrijfsspanning van magnetische 
schakelaar

Max. 8 volt

Spanning 12 volt
Uitgangs- 1,2 kW
Gebruikstijd 30 seconden
Draairichting Rechtsom, gezien vanaf de rondselzijde
Koolborstellengte Standaard: 12,3 mm (0,48 in.) Limiet: 7,0 mm (0,28 in.)
Aantal rondseltanden 8

Prestatie Toestand Opgave

Bij ong. 20 °C 
(68 °F)

Onbelast 11,0 V Max. 90 A
Min. 2370 omw/min

Belast 7,5 V
300 A

Minimum 10,65 N·m (1,065 kg-m, 7,70 lb-ft)
Min. 840 omw/min

Geblokkeerde 
rotorstroom 4,0 V Max. 780 A

Minimum 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft)
Bedrijfsspanning van magnetische 
schakelaar

Max. 8 volt

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Accukabelmoer startmotor 11 1,1 8,0 )



Startsysteem: 1I-12

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B1908001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen startmotor: ”
 



1J-1 Laadsysteem: 

Laadsysteem

 Algemene beschrijving

Beschrijving accu
U4RS0B1A01001

De accu vervult drie belangrijke functies in de elektrische 
installatie.
• Hij levert de nodige elektrische energie om de motor 

te starten.
• Hij stabiliseert de spanning voor de elektrische 

installatie.
• Hij kan kortstondig energie leveren wanneer de 

elektrische belasting het dynamovermogen 
overschrijdt.

Houder en bevestiging
De accuhouder moet in goede staat verkeren zodat hij 
de accu goed ondersteunt en horizontaal houdt. 
Alvorens de accu te installeren, moet men controleren of 
accuhouder en bevestigingsklem proper en corrosievrij 
zijn en geen vreemde voorwerpen bevatten.
Om te voorkomen dat de accu in de houder gaat trillen, 
moeten de bevestigingsbouten stevig maar niet 
overdreven hard zijn aangedraaid.

Bevriezen van elektrolyt
Het vriespunt van elektrolyt hangt af van het soortelijk 
gewicht. Een accu kan door bevriezing worden vernield 
en dus moet hij te allen tijde tegen bevriezing worden 
beschermd door hem volledig opgeladen te houden. 
Wanneer een accu per ongeluk bevriest, mag hij pas 
worden opgeladen nadat hij is opgewarmd.

Sulfatering
Wanneer de accu gedurende lange tijd ontladen blijft, 
wordt loodsulfaat omgezet in een harde, kristallijne 
substantie die bij het opladen niet makkelijk weer 
terugkeert naar de actieve toestand. “Sulfatering” 
verwijst naar het resultaat en het proces van deze 
reactie. Een dergelijke accu kan weer bruikbaar worden 
gemaakt door langzaam opladen maar de capaciteit is 
wel lager dan voorheen.

Ingebouwde indicator (indien uitgerust)
De accu is bovenaan voorzien van een ingebouwde 
temperatuurgecompenseerde indicator. Deze indicator is 
bestemd voor gebruik met de volgende 
diagnoseprocedure. Voor het controleren van de 
indicator moet de accu bovenaan volledig schoon zijn. 
Op slecht verlichte plaatsen kan een lamp nodig zijn.
In normale omstandigheden zijn er drie mogelijke 
indicaties.
• Groene stip

Accu is voldoende opgeladen om te testen.
• Donker

De accu moet worden opgeladen voor het testen. Bij 
startproblemen moet de accu worden getest zoals 
beschreven in “Accu inspecteren: ”. Het opladen en 
de elektrische installatie moeten dan ook worden 
gecontroleerd.

• Licht
Dit betekent dat het vloeistofpeil zich onder de 
onderkant van de hydrometer bevindt. De mogelijke 
oorzaak is overmatig of langdurig opladen, een 
gebroken behuizing, overdreven kantelen of normale 
accuslijtage. Bij een accu in een dergelijke conditie 
kan een te hoge ladingsspanning te wijten zijn aan 
een defect laadsysteem zodat het laadsysteem en de 
elektrische installatie moeten worden gecontroleerd. 
Bij startproblemen die te wijten zijn aan de accu, moet 
deze worden vervangen.

I4RS0B1A0014D-01



Laadsysteem: 1J-2

Beschrijving dynamo
U4RS0B1A01002

De compacte maar krachtige dynamo is voorzien van een ingebouwde IC-spanningsregelaar. De inwendige 
onderdelen zijn elektrisch aangesloten zoals de volgende afbeelding laat zien.
De dynamo heeft de volgende kenmerken:
• Solid state regelaar in de dynamo.
• Alle onderdelen zijn in een vaste mal gevat.
• Deze eenheid is samen met de borstelhouder aan de achterste behuizing bevestigd.
• De IC-regelaar maakt gebruik van geïntegreerde circuits en regelt de spanning geproduceerd door de dynamo, 

terwijl de spanning niet kan worden ingesteld.
• De rotorlagers van de dynamo bevatten voldoende vet om periodieke smering overbodig te maken. Twee borstels 

voeren via de twee sleepringen stroom naar de veldspoel op de rotor en behoeven in normale omstandigheden 
gedurende lange tijd geen onderhoud.

• De statorwikkelingen zitten binnenin een gelaagde kern die deel uitmaakt van het dynamoframe.

B

IG

L

E

9

7

8

6

2

4

3

5

1

I4RS0B1A0001-01

1. Dynamo met spanningsregelaar 3. Statorspoel 5. Veldspoel (rotorspoel) 7. Hoofdschakelaar 9. Belasting
2. IC-regelaar 4. Diode 6. Laadstroomindicatielampje 8. Accu

I4RS0B1A0002-01

1. Poelie 5. Statorkern 9. Frame aan aandrijfzijde E: Massa
2. Poeliemoer 6. Veldspoel 10. Frame aan achterzijde IG: Ontstekingsaansluiting
3. Rotorventilator 7. Spanningsregelaar 11. Gelijkrichter L: Lampaansluiting
4. Statorspoel 8. Koolborstel B: Dynamo-uitgang (accu-aansluiting)



1J-3 Laadsysteem: 

Diagnose-informatie en -procedures

Accu inspecteren
U4RS0B1A04001

Visuele inspectie
Controleer op zichtbare schade zoals een gebarsten of 
gebroken behuizing of deksel waardoor elektrolyt kan 
ontsnappen. Vervang de accu wanneer er schade 
zichtbaar is. Bepaal de oorzaak van de schade en breng 
de nodige correcties aan.

Symptoomdiagnose dynamo
U4RS0B1A04002

LET OP!
 

• Wissel de polariteit van de “IG”-aansluiting 
en “L”-aansluiting niet om.

• Sluit de aansluitingen "IG" en "L" niet kort. 
Verbind deze aansluitingen altijd via een 
lamp.

• Sluit geen belasting aan tussen de 
aansluitingen "L" en "E".

• Zie “Noodstart: ” voor het aansluiten van 
een lader of hulpaccu.

 

Bij een storing in het laadsysteem kunnen één of meer 
van de volgende symptomen worden waargenomen:
1) Foutieve werking van het indicatielampje.

2) Moeilijk starten of een donkere accu-indicator als 
gevolg van een uitgeputte accu.

3) Uitstoot van elektrolyt via de ventilatie-openingen als 
gevolg van een te hoog opgeladen accu.

Lawaai van de dynamo kan worden veroorzaakt door 
een loszittende aandrijfpoelie, losse bevestigingsbouten, 
versleten of vuile lagers, een defecte diode of een 
defecte stator.

Werking laadindicatielampje

B: Dynamo-uitgang (accu-aansluiting) IG: Ontstekingsaanslu
iting

E: Massa L: Lampaansluiting

I4RS0B1A0003-01

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Laadstroomindicatielampj
e licht niet op terwijl het 
contactslot op ON staat 
en de motor is stilgelegd.

Zekering gesprongen Controleer de zekering.
Indicatielampje (LED) defect Vervang de combinatiemeter.
Draden zitten los Maak losse verbindingen vast.
IC-regelaar of veldspoel defect Controleer de dynamo.
Slecht contact tussen borstel en 
sleepring

Repareren of vervangen.

Laadstroomindicatielampj
e dooft niet bij draaiende 
motor (accu moet vaak 
worden heropgeladen)

Loszittende of versleten aandrijfriem Aandrijfriem aantrekken of vervangen.
IC-spanningsregelaar of dynamo defect Controleer het laadsysteem.
Bedrading defect Repareer de bedrading.



Laadsysteem: 1J-4

Dynamo testen (gebrekkige acculading 
controleren)

U4RS0B1A04003
Deze conditie, met moeilijk starten of een laag soortelijk 
gewicht als symptoom, kan worden veroorzaakt door 
één of meer van de onderstaande factoren. Het is 
mogelijk dat het indicatielampje normaal werkt. De 
onderstaande procedure geldt ook voor auto’s met een 
voltmeter en een ampèremeter.
• Controleer of de onvoldoende geladen accu niet 

veroorzaakt is door langdurig ingeschakelde 
accessoires.

• Controleer de spanning van de aandrijfriem.
• Zie “Beschrijving accu: ” wanneer u een accudefect 

vermoedt.
• Controleer de bedrading op defecten. Controleer of 

alle verbindingen stevig vastzitten en schoon zijn. 
Controleer de accukabelverbindingen, de startmotor 
en de ontstekingsmassakabel.

Controle onbelast

1) Sluit een voltmeter en een ampèremeter aan zoals 
aangegeven in de afbeelding.

OPMERKING

Gebruik een volledig opgeladen accu.
 

2) Voer het motortoerental op van stationair tot 2.000 
omw/min met alle stroomverbruikers uitgeschakeld 
en lees de meters af.
Controleer de massa van de koolborstels als de 
spanning hoger is dan de standaardwaarde.
Vernieuw de IC-dynamo als de koolborstels niet in 
contact zijn met massa.
Als de spanning hoger is dan de standaardwaarde, 
voer dan de volgende controle uit.

Specificatie voor stroom onvoldoende geladen 
accu (controle onbelast)
Stroom: 10 A
Spanning: 14,2 – 14,8 V (bij 20 °C, 68 °F)

OPMERKING

De spanning verschilt afhankelijk van de 
temperatuur van de behuizing van de 
spanningsregelaar zoals aangegeven in de 
afbeelding .
 

Controle belasting

1) Laat de motor met 2.000 omw/min draaien en 
schakel de koplampen en de verwarmingsmotor in.

2) Meet de stroomsterkte en vervang de dynamo als ze 
minder dan 20 A bedraagt.

1. Dynamo
2. Ampèremeter (tussen aansluiting "B" van de dynamo en de 

pluspool (+) van de accu)
3. Voltmeter (tussen aansluiting "B" van de dynamo en de massa)
4. Accu
5. Belasting
6. Schakelaar

I2RH011A0006-01

[A]: Spanning (V)
[B]: Koellichaamtemperatuur 

(°C)

I4RS0B1A0015D-01



1J-5 Laadsysteem: 

Dynamo testen (overmatige acculading 
controleren)

U4RS0B1A04004

1) Zie “Beschrijving accu: ” voor het bepalen van de 
conditie van de accu.

2) Indien de accu te hoog is opgeladen, wat zichtbaar 
is aan de uitstoot van elektrolyt, meet dan de 
spanning bij aansluiting B van de dynamo bij een 
toerental van 2000 omw/min.

3) Demonteer de dynamo als de gemeten spanning 
hoger is dan de bovenste grenswaarde.

4) Controleer de borstelmassa. Vervang de IC-dynamo 
als de koolborstels niet in contact zijn met massa. 
Controleer vervolgens de veldspoel op massa en 
kortsluiting.

Reparatie-instructies

Noodstart
U4RS0B1A06001

Met hulpaccu

LET OP!
 

Een voertuig met manuele trnasmissie en 
katalysator mag niet worden geduwd noch 
gesleept om te starten. Hierdoor kunnen het 
emissiesysteem en/of andere onderdelen 
worden beschadigd.
 

Bij het gebruik van startkabels moeten zowel de 
hulpaccu als de lege accu voorzichtig worden 
behandeld. Volg de onderstaande procedure en let op 
dat er geen vonken worden geproduceerd.

WAARSCHUWING!

 

• Indien de onderstaande procedure niet 
wordt gevolgd, kan dit resulteren in:

– Ernstige letsels (vooral aan de ogen) of 
schade door een exploderende accu, 
elektrolyt of elektrocutie.

– Schade aan elektronische onderdelen 
van de voertuigen.

• Doe ringen, horloges en andere juwelen 
uit. Draag een veiligheidsbril.

• Zorg ervoor dat metalen gereedschap of 
startkabels niet in contact komen met de 
positieve accuklem (noch metaal dat 
ermee in contact is) of andere metalen 
onderdelen van het voertuig om 
kortsluiting te voorkomen.

• Verbind de negatieve kabel niet 
rechtstreeks met de negatieve klem van de 
lege accu.

 

1) Zet de parkeerrem op en een automatische 
transmissie in de stand "P" (vrijloop bij manuele 
versnellingsbak en semi-automatische transmissie). 
Zet het contact af en schakel de lichten en alle 
andere stroomverbruikers uit.

2) Controleer het elektrolytpeil. Vul gedestilleerd water 
bij wanneer het onderste peilmerkteken niet is 
bereikt.

3) Bevestig het uiteinde van de ene startkabel aan de 
positieve klem van de hulpaccu en het andere 
uiteinde van dezelfde kabel aan de positieve klem 
van de lege accu. (Start de motor alleen met een 
12V-accu).

4) Bevestig het ene uiteinde van de andere startkabel 
met de negatieve klem van de hulpaccu en het 
andere uiteinde met een solide motormassa 
(bijvoorbeeld uitlaatspruitstuk) op minstens 45 cm 
(18 in.) van de accu van het voertuig dat wordt 
gestart.

5) Start de motor van het voertuig met de hulpaccu en 
zet stroomverbruikers af. Start vervolgens de motor 
van het voertuig met de lege accu.

6) Koppel de startkabels af in precies de omgekeerde 
volgorde.

Met laadapparatuur

LET OP!
 

Start een motor alleen met laadapparatuur 
van 12V en negatieve massa. Gebruik geen 
24V-laadapparatuur. Het gebruik van 
dergelijke apparatuur kan de elektrische 
installatie en elektronische onderdelen 
ernstig beschadigen.
 

[A]: Spanning (V)
[B]: Koellichaamtemperatuur 

(°C)

I4RS0B1A0016D-01



Laadsysteem: 1J-6

Accu uitbouwen en inbouwen
U4RS0B1A06002

Uitbouwen

1) Koppel de negatieve kabel (1) los.
2) Koppel de positieve kabel (2) los.
3) Verwijder de houder (3).
4) Verwijder de accu (4).

Behandeling
Bij het werken met een accu dienen de volgende 
veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen:
• Een accu produceert waterstofgas. Een vlam of vonk 

in de buurt van de accu kan die gas doen ontbranden.
• Elektrolyt heeft een zeer hoge zuurtegraad. Mors het 

niet op kleren of andere stoffen. Gemorste elektrolyt 
moet meteen met veel water worden afgespoeld en 
schoongemaakt.

Inbouwen

1) Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde 
van het uitbouwen.

2) Maak de accukabels stevig vast.

Dynamo uitbouwen en inbouwen
U4RS0B1A06003

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Demonteer de rechter aandrijfas zoals beschreven onder “Voorste aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  in 

hoofdstuk 3A”
3) Demonteer in numerieke volgorde zoals de afbeelding laat zien.
4) Monteer in omgekeerde volgorde van het demonteren.

5. Carrosseriemassabout

1

3

5

2 4

I4RS0B1A0006-01

I4RS0A1A0003-01

1. “B” aansluitingsmoer  4. Dynamostelbout
: alleen deze bout losdraaien.

7. Dynamoriem

2. "B" aansluitingsdraad 5. Dynamostelarmbout 8. Dynamo
3. Stekker 6. Dynamospilbout : 8,0 N⋅m (0,8 kg-m, 6,0 lb-ft)



1J-7 Laadsysteem: 

Onderdelen dynamo
U4RS0B1A06004

Inspecteren dynamo
U4RS0B1A06005

Rotor

1) Controleer met een ohmmeter (1) op continuïteit 
tussen de sleepringen (2) van de rotor. Vervang de 
rotor indien er geen continuïteit is.

Normale weerstand tussen sleepringen van rotor
2,5 – 2,9 Ω

2) Controleer met een ohmmeter (1) of er geen 
continuïteit is tussen sleepring (2) en rotorkern (3). 
Vervang de rotor indien er continuïteit is.

3) Controleer de sleepringen op ruwheid of aanslag. 
Vervang de rotor bij ruwheid of aanslag.
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1. Poeliemoer 7. Lageropsluitplaat 13. Spanningsregelaar : 3,5 N·m (0,35 kg-m, 2,5 lb-ft)
2. Poelie 8. Rotor 14. Koolborstel : 8,0 N·m (0,8 kg-m, 6,0 lb-ft)
3. Frame aan aandrijfzijde 9. Achterste lager 15. "B" aansluiting
4. Stator 10. Houderschroef 16. “B” aansluitingsmoer
5. Framebout 11. Frame aan achterzijde : 118 N·m (11,8 kg-m, 85,5 lb-ft)
6. Lager aan aandrijfzijde 12. Gelijkrichter : 4,5 N·m (0,45 kg-m, 3,5 lb-ft)

I4RS0B1A0005-01

I4RS0B1A0008-01



Laadsysteem: 1J-8

Stator

1) Controleer alle kabels (2) op continuïteit met behulp 
van een ohmmeter (1). Vervang de stator indien er 
geen continuïteit is.

2) Controleer met een ohmmeter (1) of er geen 
continuïteit is tussen spoeldraden (2) en statorkern 
(3). Vervang de stator indien er continuïteit is.

Borstel en borstelhouder
Controleer elke borstel (1) op slijtage door de lengte te 
meten zoals de afbeelding laat zien. Vervang de borstel 
wanneer hij te sterk is afgesleten. 

Blote borstellengte “a”
Standaard: 16 mm (0,63 in.)
Limiet: 2,0 mm (0,08 in.)

Gelijkrichter
Controleer met een ohmmeter (1) op continuïteit tussen 
boven- en onderkant van de gelijkrichter en elke 
diodedraad (2).
Controleer beide richtingen door de sondes van de 
ohmmeter te verwisselen, waarbij er in elk geval slechts 
in één richting continuïteit mag zijn. Vervang de 
gelijkrichter indien het resultaat van de controle niet 
bevredigend is.

Specificaties

Specificaties laadsysteem
U4RS0B1A07001

Accu

OPMERKING

De accu is van één van de volgende types, afhankelijk van de specificatie.
 

I4RS0B1A0009-01

I4RS0B1A0010-01

I4RS0B1A0011-01

I4RS0B1A0012-01

Accutype CCA 180A CCA 210A
Nominaal uitgangsvermogen 12 V
Nominale capaciteit 36 Ah/20 h 44 Ah/20 h

28 Ah/5 h 36 Ah/5 h



1J-9 Laadsysteem: 

Dynamo

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1A07002

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Dynamo uitbouwen en inbouwen: ”
“Onderdelen dynamo: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Startampère koud 180 A (DIN) 210 A (DIN)
Afmetingen accu

“L”: 207,8 mm (8,18 in.) “H” 170 – 175 mm (6,70 – 6,88 in.)
“W” 174 mm (6,85 in.) “a” 10,3 – 10,5 mm (0,406 – 0,413 in.)

Type 75 A type
Nominale spanning 12 V
Nominaal uitgangsvermogen 75 A
Toelaatbaar max. toerental 18.000 omw/min
Toerental onbelast 1020 omw/min
Afgestelde spanning 14,2 – 14,8 V bij 25 °C (77 °F)
Blote borstellengte Standaard: 16 mm (0,63 in.)

Limiet: 2,0 mm (0,08 in.)
Toelaatbare omgevingstemperatuur –30 tot 100 °C (–22 tot 212 °F)
Polariteit Negatieve massa
Draairichting Rechtsom, gezien vanaf de poeliezijde

I4RS0B1A0013-02



Uitlaatgassysteem: 1K-1

Uitlaatgassysteem

 Algemene beschrijving

Beschrijving uitlaatsysteem
U4RS0B1B01001

Het uitlaatsysteem bestaat uit een uitlaatspruitstuk, 
driewegcatalysator (TWC) in het geval van een 
catalysator, uitlaatpijpen, een demper en zittingen, 
pakking enz.

De driewegcatalysator is een emissieregelapparaat 
toegevoegd aan het uitlaatsysteem om verontreinigende 
koolwaterstof (HC) en koolstofmonoxide (CO), en 
stikstofoxides (Nox) in het uitlaatgas te verminderen.

Diagnose-informatie en -procedures

Controleren van het uitlaatsysteem
U4RS0B1B04001

WAARSCHUWING!

 

Om gevaar voor brandwonden te voorkomen, 
mag het uitlaatsysteem niet worden 
aangeraakt terwijl het nog heet is. Wacht tot 
het uitlaatsysteem volledig is afgekoeld 
alvorens te beginnen met werkzaamheden 
aan het systeem.

 

Bij elk periodiek onderhoud en telkens wanneer het 
voertuig is opgekrikt voor andere werkzaamheden, het 
uitlaatsysteem als volgt controleren:
• Controleer de ophangrubbers op beschadiging, 

veroudering en verplaatsing.

• Controleer het uitlaatsysteem op lekkage, losse 
verbindingen, deuken en beschadiging.

• Draai losse bouten of moeren aan met het 
voorgeschreven koppel zoals beschreven in 
“Onderdelen uitlaatsysteem: ”.

• Controleer delen van de carrosserie in de buurt van 
het uitlaatsysteem op beschadiging, verkeerde 
montage of afwezigheid van onderdelen, open 
scheuren, gaten, losse verbindingen of andere 
defecten die ertoe zouden kunnen leiden dat 
uitlaatgassen in het voertuig terechtkomen.

• Controleer of er voldoende afstand is tussen de 
onderdelen van het uitlaatsysteem en de onderzijde 
van het voertuig om oververhitting en mogelijke 
beschadiging van de vloerbedekking van het 
passagiergedeelte te voorkomen.

• Eventuele defecten dienen onmiddellijk te worden 
hersteld.

IYSY011B0003-01



1K-2 Uitlaatgassysteem: 

Reparatie-instructies

Onderdelen uitlaatsysteem
U4RS0B1B06001

WAARSCHUWING!

 

Om gevaar voor brandwonden te voorkomen, mag het uitlaatsysteem niet worden aangeraakt terwijl 
het nog heet is. Wacht tot het uitlaatsysteem volledig is afgekoeld alvorens te beginnen met 
werkzaamheden aan het systeem.

 

I4RS0A1B0001-01



Uitlaatgassysteem: 1K-3

Inbouwen en uitbouwen van het 
uitlaatspruitstuk

U4RS0B1B06002

Uitbouwen

WAARSCHUWING!

 

Om gevaar voor brandwonden te voorkomen, 
mag niet aan het uitlaatsysteem worden 
gewerkt wanneer dit nog heet is. Begin pas 
met de werkzaamheden nadat het systeem is 
afgekoeld.

 

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder voorbumper en radiateurrooster zoals 

beschreven in “Onderdelen voorbumper en 
achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.

3) Verwijder de radiateur zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de radiateur:  in 
hoofdstuk 1F” bij wagens met A/C.

4) Met losgekoppelde slang, de A/C-condensator 
losloppelen van het chassis voor modellen met A/C.

5) Koppel de stekker van zuurstofsensor nr. 1 (1) 
(stekkerkleur: groen) en de stekker van 
zuurstofsensor nr. 2 (2) (stekkerkleur: grijs) los en 
maak ze los van de steun.

6) Verwijder de verstevigingsplaat van het 
uitlaatspruitstuk (1).

7) Verwijder eventueel de verwarmde zuurstofsensors 
(3) van het uitlaatspruitstuk en uitlaatpijp nr. 1.

8) Koppel uitlaatpijp nr. 1 (2) los van uitlaatspruitstuk.

9) Verwijder het uitlaatspruitstuk (1) en zijn pakking van 
de cilinderkop.

Montage

1) Monteer een nieuwe pakking op de cilinderkop. 
Monteer daarna het uitlaatspruitstuk.
Trek de bouten (1) en moeren (2) met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout uitlaatspruitstuk (a):  50 N·m (5,0 kgf-m, 
36,5 lb-ft)
Moer van uitlaatspruitstuk (b):  50 N·m (5,0 kgf-
m, 36,5 lb-ft)

[A]: Positie bout en moer uitlaatspruitstuk 11. Demper 22. Uitlaatpijp
1. Pakking van uitlaatspruitstuk 12. Centrale pijpbevestiging 23. Motorhaak
2. Uitlaatspruitstuk 13. Demperbevestiging 24. Verwarmde zuurstofsensor nr.2 (stekkerkleur: 

grijs)
3. Verstevigingsplaat van uitlaatspruitstuk 14. Bout uitlaatspruitstuk 25. Hitteschild
4. Verwarmde zuurstofsensor nr. 1 (stekkerkleur: 

groen)
15. Moer van uitlaatspruitstuk : 45 N·m (4,5 kg-m, 32,5 lb-ft)

5. Pakking van uitlaatpijp nr. 1 16. Bout van uitlaatpijp nr. 1 : 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 lb-ft)
6. Afdichtring nr. 1 17. Bout van de verstevigingsplaat van het 

uitlaatspruitstuk
: 43 N·m (4,3 kg-m, 31,0 lb-ft)

7. Afdichtring nr. 2 18. Bout van uitlaatpijp nr. 2 : 60 N·m (6,0 kg-m, 43,5 lb-ft)
8. Uitlaatpijp nr. 1 19. Bout van centrale uitlaatpijp : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
9. Uitlaatpijp nr. 1 20. Pakking van uitlaatpijp nr. 2 : 3 N·m (0,3 kg-m, 2,5 lb-ft)

10. Centrale uitlaatpijp 21. Dempermoer : Niet opnieuw gebruiken.

1

2
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1K-4 Uitlaatgassysteem: 

OPMERKING

Monteer de bouten en moeren van het 
uitlaatspruitstuk op de juiste plaats zoals 
beschreven in “Onderdelen uitlaatsysteem: ”.
 

2) Monteer een nieuwe afdichtring en sluit uitlaatpijp nr. 
1 (1) aan op het uitlaatspruitstuk.
Trek de pijpbevestigingen met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van uitlaatpijp nr. 1 (a):  50 N·m (5,0 kgf-m, 
36,5 lb-ft)

3) Monteer de verstevigingsplaat van het 
uitlaatspruitstuk (2).
Trek de bouten van verstevigingsplaat van het 
uitlaatspruitstuk met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van de verstevigingsplaat van het 
uitlaatspruitstuk (b):  50 N·m (5,0 kgf-m, 36,5 lb-
ft)

4) Monteer een nieuwe afdichtring en sluit uitlaatpijp nr. 
1 (1) aan op uitlaatpijp nr. 2. Trek de 
pijpbevestigingen met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bout van uitlaatpijp nr. 2 (c):  43 N·m (4,3 kgf-m, 
31,0 lb-ft)

5) Monteer de verwarmde zuurstofsensors (3) zoals 
beschreven in “Onderdelen uitlaatsysteem: ”, zo 
deze werden verwijderd.

OPMERKING

Let goed op de stekkerkleur van verwarmde 
zuurstofsensor nr. 1 en nr. 2.
 

6) Sluit de stekker van zuurstofsensor nr. 1 (1) 
(stekkerkleur: groen) en de stekker van 
zuurstofsensor nr. 2 (2) (stekkerkleur: grijs) aan en 
bevestig de koppeling stevig op de steun.

7) Monteer de A/C-condensator op het chassis voor 
modellen met A/C.

8) Monteer de radiateur zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van de radiateur:  in 
hoofdstuk 1F” bij wagens met A/C.

9) Monteer voorbumper en radiateurrooster zoals 
beschreven in “Onderdelen voorbumper en 
achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.

10) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
11) Controleer het uitlaatsysteem op lekkage van 

uitlaatgassen.

2, (b) 1, (a)

I4RS0A1B0004-01

2

(b)

(a)

1(C)

3

I4RS0A1B0005-01

1

2

I4RS0A1B0006-01



Uitlaatgassysteem: 1K-5

Inbouwen en uitbouwen van uitlaatpijp en 
demper

U4RS0B1B06003
Om de uitlaatpijp te vervangen het voertuig opkrikken en 
u houden aan WAARSCHUWING onder “Onderdelen 
uitlaatsysteem: ” en het volgende.

LET OP!
 

Aangezien het uitlaatspruitstuk uitgerust is 
met een driewegcatalysator, mag het niet 
worden blootgesteld aan schokken.
Laat het niet vallen of klop er nergens mee 
tegen.
 

• Trek de bouten en moeren met het voorgeschreven 
koppel aan bij het monteren. Zie “Onderdelen 
uitlaatsysteem: ”.

• Na hat monteren, de motor starten en elke verbinding 
van het uitlaatsysteem controleren op lekken.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B1B07001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen uitlaatsysteem: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bout uitlaatspruitstuk 50 5,0 36,5 )
Moer van uitlaatspruitstuk 50 5,0 36,5 )
Bout van uitlaatpijp nr. 1 50 5,0 36,5 )
Bout van de verstevigingsplaat van het 
uitlaatspruitstuk 50 5,0 36,5 )

Bout van uitlaatpijp nr. 2 43 4,3 31,0 )



1K-6 Uitlaatgassysteem: 
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Voorzorgsmaatregelen: 2-1

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij de ophanging
U4RS0B2000001

Opgelet met de ophanging
Zie “Opgelet met de ophanging:  in hoofdstuk 00”.

Opgelet met wielen en banden
Zie “Opgelet met wielen en banden:  in hoofdstuk 00”.

Algemene Voorzorgsmaatregelen
Zie “Algemene Voorzorgsmaatregelen:  in hoofdstuk 00”.

Voertuig-hefpunten
Zie “Voertuig-Hefpunten:  in hoofdstuk 0A”.

Voorzorgsmaatregelen bevestigingsdelen
Zie “Opgelet met bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 00”.

Informatie bevestigingsdelen
Zie “Informatie bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Opgelet met de remmen
Zie “Opgelet met de remmen:  in hoofdstuk 00”.



2A-1 Algemene diagnose van de wielophanging: 

Algemene diagnose van de wielophanging

 Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose van ophanging, wielen en banden
U4RS0B2104001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Voertuig trekt (spoort) Niet passende of ongelijkmatig versleten 

banden
Banden vervangen.

Banden niet goed opgeblazen Bandenspanning afstellen.
Defecte of verzakte schroefveren Schroefveren vervangen.
Dwarskracht radiaalband Band vervangen.
Wieluitlijning verstoord Wieluitlijning controleren en afstellen.
Wiel met slepende rem Rem repareren.
Loszittende, verbogen of gebroken 
onderdelen van voor- of 
achterwielophanging

Betreffende onderdelen vastzetten of 
vervangen.

Abnormale of overdreven 
bandenslijtage

Verzakte of gebroken schroefveer Schroefveer vervangen.
Band uit balans Wiel uitbalanceren of band vervangen.
Wieluitlijning verstoord Wieluitlijning controleren en afstellen.
Veerpoot (schokdemper) defect Veerpoot (schokdemper) vervangen
Verminderd rijcomfort Banden vervangen.
Voertuig overladen Banden vervangen.
Banden niet geroteerd Banden vervangen of roteren.
Wiellager versleten of los Wiellager vervangen.
Wiel of band wiebelt Wiel of band vervangen.
Banden niet goed opgeblazen Bandenspanning afstellen.

Wiel dribbelt Blaas of bult op band Band vervangen.
Veerpoot (schokdemper) werkt niet 
goed

Veerpoot (schokdemper) vervangen.

Shimmy, schudden of 
trillen

Band of wiel uit balans Wiel uitbalanceren of band en/of wiel 
vervangen.

Losse wiellagers Wiellagers vervangen.
Spoorstangeinden versleten Spoorstangeinden vervangen.
Versleten onderste kogelgewrichten Draagarm voorwielophanging vervangen.
Overdreven wielslingering Wiel en/of band repareren of vervangen.
Blaas of bult op band Band vervangen.
Overdreven radiaalslingering Wiel of band vervangen.
Wieluitlijning verstoord Wieluitlijning controleren en afstellen.
Los of versleten stuurstangenstel Stuurstangenstel vastmaken of vervangen.
Loszittende stuurhuisbouten Stuurhuisbouten vastdraaien.

Abnormaal geluid, 
vooraan

Versleten, klevende of losse 
spoorstangeinden, onderste 
kogelgewrichten, binnenste 
kogelgewrichten of 
aandrijfaskoppelingen

Spoorstangeinden, ophangingsarm, 
spoorstang of aandrijfaskoppeling vervangen.

Beschadigde veerpoten of beugels Veerpoten of beugels repareren of vervangen.
Versleten ophangingsarmbussen Ophangingsarmbussen vervangen.
Loszittende stabilisatorstang Bouten of moeren aandraaien en/of bussen 

vervangen.
Losse wielbouten Wielbouten aandraaien.
Losse ophangingsbouten of -moeren Ophangingsbouten of -moeren aandraaien.
Gebroken of beschadigde wiellagers Wiellagers vervangen.
Gebroken ophangingsveren Ophangingsveren vervangen.
Slecht gesmeerde of versleten 
veerpootlagers

Veerpootlager vervangen.

Stuurbekrachtiging defect Controleren en corrigeren.



Algemene diagnose van de wielophanging: 2A-2

OPMERKING

*1: bij leeggewicht mag het verschil tussen de grondspeling (“H”) links en rechts maximaal 15 mm (0,6 
in.) bedragen. (idem achteraan.)

 

Lage of ongelijkmatige 
grondspeling

OPMERKING

Zie OPMERKING *1.
 

Defecte of verzakte schroefveren Schroefveren vervangen.
Overladen Lading controleren.
Verkeerde schroefveren Schroefveer vervangen.
Banden niet goed opgeblazen Bandenspanning afstellen.

Vering te zacht Veerpoot (schokdemper) defect Veerpoot (schokdemper) vervangen.
Ophanging slaat Overladen Lading controleren.

Veerpoot (schokdemper) defect Veerpoot (schokdemper) vervangen.
Verkeerde, defecte of verzakte 
schroefveren

Schroefveer vervangen.

Overdreven koetswerkrol 
in bochten

Loszittende stabilisatorstang Bouten of moeren stabilisator aandraaien en/of 
bussen vervangen.

Veerpoot (schokdemper) of bevestiging 
defect

Veerpoot (schokdemper) vervangen of 
bevestiging vastmaken.

Defecte of verzakte schroefveren Schroefveren vervangen.
Overladen Lading controleren.

Banden vertonen kale 
plekken

Voorste veerpoten defect Veerpoten vervangen.
Versleten wiellagers Wiellagers vervangen.
Overdreven band- of wielslingering Band en/of wiel vervangen.
Kogelgewrichten versleten Draagarm voorwielophanging vervangen.
Band uit balans Wielen uitbalanceren.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

“H”

I2RH01210001-01



2A-3 Algemene diagnose van de wielophanging: 

Specificaties

Specificaties wieluitlijning
U4RS0B2107001

Specificaties wieluitlijning

OPMERKING

Toespoorwaarde in de specificatietabel werd gemeten met een toespoormeter.
 

Item Voor Achter
Sporing vooraan (“B” – “A”) (totaal)
Sporing achteraan (niet regelbaar, alleen ter info)

IN 1,0 ± 1,0 mm (0,0394 ± 
0,0394 in.)

IN 5,2 ± 5,2 mm (0,205 ± 
0,205 in.)

Camber "C" (niet regelbaar, alleen ter info) 0 ° 00’ ± 1 ° –1 ° 00’ ± 1 °
Caster (niet regelbaar, alleen ter info) 5 ° 12’ ± 2 ° —
Zijwaartse sliplimiet mm/m (in./3,3 ft) IN 0 tot IN 3,0 (IN 0 tot IN 

0,118)
—

Stuurhoek (draaihoek) Binnenzijde 39,1 ° ± 3 ° —
Buitenzijde 33,3 ° ± 3 ° —

“A”

“B”

*1[A]

*2

1

90˚

“C”

[B]

I4RH01210001-01

[A]: Toespoor 
(bovenaanzicht)

1. Middellijn wiel *2. Midden koetswerk

[B]: Camber (vooraanzicht) *1. Vooruit



Voorwielophanging: 2B-1

Voorwielophanging

 Algemene beschrijving

Constructie voorwielophanging
U4RS0B2201001

I4RS0B220001-02

1. Veerpooteenheid 8. Spoorstang : 45 N·m (4,5 kg-m, 32,5 lb-ft)
2. Stabilisatorstang 9. Remschijf : 60 N·m (6,0 kg-m, 43,5 lb-ft)
3. Fusee 10. Stabilisatorkoppeling : 150 N·m (15,0 kg-m, 108,5 lb-ft)
4. Wiel 11. Wiellager

: lager met rubberdichting naar buiten gericht.
: 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

5. Wieldraagarm van de 
wielophanging

: 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 lb-ft) : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)

6. Carrosserie voertuig : 105 N·m (10,5 kg-m, 76,0 lb-ft) : 170 N·m (17,0 kg-m, 123,0 lb-ft)
7. Aandrijfas : 175 N·m (17,5 kg-m, 126,5 lb-ft) : Niet opnieuw gebruiken.



2B-2 Voorwielophanging: 

Voorwieluitlijning
U4RS0B2201002

Bij de voorwielophanging kan alleen het spoor worden 
geregeld. Camber en caster zijn niet afstelbaar. 
Als camber of caster buiten de specificatie vallen 
vanwege schade door gevaarlijke rijomstandigheden of 
een aanrijding, dan moet worden bepaald of de schade 
in de carrosserie of de wielophanging zit en de 
koetswerkschade moet worden gerepareerd of de 
beschadigde ophanging vervangen.

Controles te verrichten voor het afstellen van de 
voorwieluitlijning
Klachten over besturing en trillingen zijn niet altijd het 
gevolg van een verkeerde wieluitlijning. Een andere 
mogelijkheid is ook bandensporing door versleten of 
verkeerde banden. "Sporing" is het afwijken van de 
rechte lijn op een vlakke weg zonder bij te sturen. Zie 
“Beschrijving radiaalbandsporing:  in hoofdstuk 2D” om 
na te gaan of er een bandensporingsprobleem is. 
Alvorens de wieluitlijning af te stellen, dienen de 
volgende controles en inspecties te worden verricht om 
na te gaan of de uitlijning correct wordt uitgelezen en 
afgesteld:
• Controleer alle banden op bandenspanning en 

gelijkmatige slijtage.
• Controleer of er geen kogelgewrichten los zitten. 

Controleer de spoorstangeinden en maak deze vast 
wanneer ze los zitten alvorens af te stellen.

• Controleren op slingering van wielen en banden.
• Controleer de grondspeling; indien deze buiten de 

specificaties valt en moet worden gecorrigeerd, dan 
dient dit te gebeuren voor het spoor wordt afgesteld.

• Controleer op loszittende ophangingsarmen.
• Controleer op loszittende of ontbrekende 

stabilisatorbevestigingen.
• Er dient rekening te worden gehouden met 

overlading, b.v. door gereedschapskoffers. Wanneer 
deze lading normaal wordt meegevoerd, moet ze in 
het voertuig blijven tijdens het controleren van de 
uitlijning.

• Let op de staat van de apparatuur die wordt gebruikt 
voor het controleren van de uitlijning en volg de 
instructies van de fabrikant.

• Het voertuig moet volkomen horizontaal staan, 
ongeacht de apparatuur waarmee de uitlijning wordt 
gecontroleerd.

OPMERKING

Om te voorkomen dat spoor, camber en 
caster foutief worden uitgelezen, moet men 
voor- en achtersteven voor de inspectie 
enkele keren in en uit laten veren.
 

Reparatie-instructies

Inspecteren en afstellen voorwieluitlijning
U4RS0B2206001

Spoor inspecteren en afstellen
Voorbereiding voor inspectie en afstelling spoor.
• Plaats het voertuig in lege toestand op een 

horizontale ondergrond.
• Zet het stuurwiel in de rechtuitstand.
• Controleer of de banden de juiste spanning hebben 

en het stuurwiel deflectievrij is.
• Controleer of de ophanging vrij is van verbogen, 

ingedeukte, versleten of beschadigde onderdelen.
• Controleer of de grondspeling links en rechts 

ongeveer dezelfde is.

Inspecteren
Meet het spoor met de toespoormeter (1).
Het spoor moet binnen het onderstaande 
voorgeschreven bereik zijn.
Regel het spoor wanneer het buiten het voorgeschreven 
bereik valt.

Spoor
IN 1,0 ± 1,0 mm (0,0394 ± 0,0394 in.)

I2RH01220062-01



Voorwielophanging: 2B-3

Afstelling

1) Maak eerst de moeren van het rechter en linker 
spoorstangeind (1) los.

2) Draai het rechter en linker spoorstangeind (2) 
evenveel om het spoor binnen het voorgeschreven 
bereik te brengen. Bij deze afstelling moet de 
afstand "A" rechts en links van het spoorstandeind 
gelijk zijn.

OPMERKING

Breng vet aan tussen de spoorstangen en de 
tandheugelhoes zodat de hoezen niet 
verdraaien alvorens aan de spoorstangen (2) 
te draaien.
 

3) Trek de borgmoeren (1) na de afstelling met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Borgmoer spoorstangeind (a):  45 N·m (4,5 kgf-m, 
32,5 lb-ft)

OPMERKING

Controleer of de tandheugelhoezen niet zijn 
verdraaid.
 

Controleren en afstellen stuurhoek
Wanneer een spoorstang of spoorstandeind werd 
vervangen, moeten spoor en stuurhoek worden 
gecontroleerd met een draaistraalmeter (1).
Controleer bij een verkeerde stuurhoek of de lengte "A" 
van de rechter en linker spoorstang gelijk is.

OPMERKING

Inspecteer het toespoor opnieuw wanneer de 
spoorstanglengte werd gewijzigd om de 
stuurhoek te regelen.
 

Stuurhoek
Binnenzijde: 39,1 ° ± 3 °
Buitenzijde: 33,3 ° ± 3 °

Referentiegegevens

Zijslip
Bij controle met het zijsliptestapparaat moet de zijslip 
aan de volgende specificaties voldoen.

Zijslip
0 tot IN 3,0 mm/m (0 tot IN 0,118 in/3,3 ft)

Wanneer de zijslip te limietwaarde overschrijdt, zijn 
spoor of voorwieluitlijning mogelijk niet juist.

I3RH0A220002-01

I3RH0A220003-01



2B-4 Voorwielophanging: 

Onderdelen voorste veerpooteenheid
U4RS0B2206002

Uitbouwen en inbouwen voorste 
veerpooteenheid

U4RS0B2206003

Uitbouwen

1) Demonteer de achterste dichting van de motorkap 
(1) en vervolgens de bovenste bekleding links (2) en 
het deksel rechts (3) uit het voertuig.

1. Veerpooteenheid 5. Bovenste zitting van 
schroefveer

9. Veerpootmoer 13. Stabilisatorkoppeling

2. Schroefveer 6. Veerpootlager 10. Bout veerpootbeugel
: insteken vanaf de voorkant van 
de auto.

14. Dop veerpootstang

3. Aanslagrubber 7. Veerpootsteun 11. Moer veerpootsteun : 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 lb-ft)
4. Zitting schroefveer 8. Onderste moer 

veerpootsteun
12. Moer stabilisatorkoppeling : 105 N·m (10,5 kg-m, 76,0 lb-ft)

I4RS0B220002-01

4. Clip

4

3

1

2

I4RS0A220003-01



Voorwielophanging: 2B-5

OPMERKING

Om aan onderdelen van de veerpooteenheid 
te werken, moet u de dop van de 
veerpootstang verwijderen en de 
veerpootmoer iets losdraaien alvorens de 
veerpooteenheid te verwijderen. Dit maakt 
het werken iets makkelijker. Merk op dat de 
moer op dit moment niet mag worden 
verwijderd.
 

2) Krik het voertuig op zodat de voorwielophanging vrij 
hangt.

3) Demonteer het wiel en maak de 
stabilisatorkoppeling (1) los van de veerpootsteun.
Hou de tapeindkogel vast met speciaal gereedschap 
om de moer los te draaien.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–00411 dop
(B):  09900–00413 5 mm

4) Verwijder de bevestigingsbout van de remslang (1), 
haal de remslang (2) van de steun en vervolgens de 
bedradingsbundel van de ABS-sensors (3) (indien 
uitgerust) van de veerpootsteun zoals de afbeelding 
laat zien.

5) Verwijder de bouten en moeren van de 
veerpootsteun (4).

6) Verwijder de dop van de veerpootstang.
7) Verwijder de veerpootmoer (1) en de aanslag (2).

OPMERKING

Hou de veerpoot vast zodat hij niet kan 
afvallen.
 

8) Verwijder de veerpooteenheid.

1

(A) (B)

I4RS0A220004-01

1

3

2

2

1

4

4

3

I4RS0A220005-01

2

1

I4RS0A220006-01



2B-6 Voorwielophanging: 

Inbouwen
Monteer de veerpooteenheid weer in omgekeerde 
volgorde en neem de volgende punten in acht.
• Steek de bouten in zoals de afbeelding laat zien.
• Trek alle bevestigingselementen met het 

voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Moer veerpootsteun (a):  105 N·m (10,5 kgf-m, 76,0 
lb-ft)
Bevestigingsbout remslang (c):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)
Moer stabilisatorkoppeling (d):  50 N·m (5,0 kgf-
m, 36,5 lb-ft)

• Laat het voertuig ongeladen zakken en trek de moer 
van de veerpoot (b) aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Veerpootmoer (b):  50 N·m (5,0 kgf-m, 36,5 lb-ft)

OPMERKING

• Zorg ervoor dat de remslang en de 
bedradingsbundel van de ABS-
wielsnelheidssensor (indien uitgerust) niet 
worden verdraaid bij het monteren.

• Monteer de bedradingsbundel van de ABS-
wielsnelheidssensor (1) met de markering 
(2) aan de open haakkant van de steun.

 

• Draai de wielbouten met het voorgeschreven koppel 
vast.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

• Controleer de wieluitlijning na het inbouwen.

(d)

(a)

(b)

(c)

1

2

I4RS0B220012-01



Voorwielophanging: 2B-7

Demonteren en monteren veerpooteenheid
U4RS0B2206004

Demonteren

1) Bevestig het speciale gereedschap (A) op de 
schroefveer zoals de afbeelding laat zien. Draai 
afwisselend aan de bouten van het speciale 
gereedschap tot de schroefveerspanning is 
verdwenen. Draai de veerpoot rond zijn as om na te 
gaan of de schroefveer is ontspannen.

Speciaal gereedschap
(A):  09940–71431

WAARSCHUWING!

 

Maak gebruik van een klassieke 
schroefveersamendrukker en ga tewerk zoals 
beschreven in de handleiding.

 

2) Hou de schroefveer samengedrukt met het speciale 
gereedschap en verwijder de onderste moer van de 
veerpootsteun.

Speciaal gereedschap
(B):  09900–00411 dop
(C):  09900–00414 6 mm

3) Demonteer de veerpooteenheid.

Montage
Monteer in omgekeerde volgorde van demontage en 
hou daarbij rekening met het volgende.
1) Druk de schroefveer met het speciale gereedschap 

(A) samen tot de totale lengte ong. 280 mm (11,0 in.) 
bedraagt zoals de afbeelding laat zien.

Lengte
“a”: 280 mm (11,0 in.)

2) Monteer de samengedrukte schroefveer op de 
veerpoot en plaats het schroefveeruiteinde (2) op de 
onderste veerzitting (1) zoals de afbeelding laat zien.

OPMERKING

Het uiteinde van de schroefveer mag de 
onderste veerzitting niet hinderen.
 

3) Monteer de rubberaanslag op de veerpootstang. 
Raadpleeg de afbeelding in “Constructie 
voorwielophanging: ” voor de montagerichting.

4) Trek de veerpootstang zo ver mogelijk omhoog en 
zorg ervoor dat hij niet in de veerpoot schuift.

I4RS0A220009-01

(B)

(C)

I4RS0A220007-01

U: Bovenkant (kleine 
diam.)

L: Onderkant (grote 
diam.)

I4RS0A220010-01

I4RS0A220011-01



2B-8 Voorwielophanging: 

5) Monteer de veerzitting op de schroefveer en 
vervolgens de bovenste veerzetting (1) waarbij de 
markering "OUT" (3) op de bovenste veerzitting in 
het midden van de veerpootsteun (2) zit.

6) Monteer het lager (3), de veerpootsteun (2) en de 
onderste moer van de veerpootsteun (1) in deze 
volgorde.
Draai de onderste moer van de veerpootsteun (1) 
vast met het voorgeschreven koppel.
Hou de tapeindkogel vast met speciaal gereedschap 
om de onderste moer van de veerpoot vast te 
draaien.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–00411 dop
(B):  09900–00414 6 mm

Aantrekkoppel
Onderste moer veerpootsteun (a):  50 N·m (5,0 
kgf-m, 36,5 lb-ft)

Voorste veerpooteenheid controleren
U4RS0B2206005

• Inspecteer de veerpoot op olielekkage, schade of 
vervorming.

• Wanneer er een defect wordt vastgesteld, moet de 
hele veerpoot worden vervangen want hij kan niet 
worden gedemonteerd.

• Inspecteer de veerpootwerking als volgt:
1) Controleer en regel de bandenspanning zoals 

voorgeschreven.
2) Laat het voertuig 3 of 4 keer op en neer bewegen 

door op de voorsteven te duwen om de veerpoot te 
controleren.
Kijk ook hoeveel keer de carrosserie na het duwen 
uitveert voor ze stilstaat.

3) Herhaal dezelfde procedure voor de andere 
veerpoot om na te gaan of alle veerpoten op 
dezelfde manier reageren.

Indien u twijfelt aan een veerpoot, vergelijk die dan met 
een goed bevonden voertuig of veerpoot.
• Inspecteer het lager op slijtage, abnormale geluiden 

of vastlopen.
Vervangen indien nodig.

• Inspecteer de schroefveerzitting op barsten of 
vervorming.
Vervangen indien nodig.

• Inspecteer de rubberaanslag op vervorming.
Vervangen indien nodig.

• Inspecteer de rubberaanslag en veerpootsteun op 
slijtage, barsten of vervorming.
Vervangen indien nodig.

I4RS0A220012-01

I4RS0A220013-01

I4RS0A220014-01



Voorwielophanging: 2B-9

Onderdelen van voorwielnaaf en fusee
U4RS0B2206006

Uitbouwen en inbouwen voorwielnaaf, fusee en 
wiellager

U4RS0B2206007

Uitbouwen

1) Krik het voertuig omhoog en verwijder het wiel.
2) Stuik de moer van de aandrijfas (1) los.
3) Hou het rempedaal ingetrapt. Verwijder de moer van 

de aandrijfas (1).
4) Verwijder de schroeven van de remschijf (2) en de 

bouten van de klauwhouder.

5) Verwijder de remklauw (1) met houder.

OPMERKING

Hang het uitgebouwde remzadel met een 
draadhaak (3) of iets dergelijks op om te 
voorkomen dat de remslang (4) verbogen, 
verdraaid of uitgerekt wordt.
Trap het rempedaal niet in terwijl de 
remblokken worden verwijderd.
Trap het rempedaal niet in terwijl de 
remblokken zijn verwijderd.
 

6) Trek de remschijf (2) eraf met twee bouten van 8 
mm.

I4RS0B220003-01

1. Voorwielnaaf 4. Fusee : Niet opnieuw 
gebruiken.

2. Borgveer 5. Moer aandrijfas
: vaststuiken, na aandraaien.

3. Wiellager
: zijde gegroefde rubberen keerring naar wielnaaf.

: 175 N·m (17,5 kg-m, 126,5 lb-ft)

I4RS0B220004-01
I3RM0A220022-01



2B-10 Voorwielophanging: 

7) Trek de wielnaaf (1) er met speciaal gereedschap 
uit.

Speciaal gereedschap
(A):  09943–17912
(B):  09942–15511

LET OP!
 

Vervang het wiellager nadat de wielnaaf is 
verwijderd.
 

8) Koppel het spoorstangeinde (1) los van de fusee (2) 
met een trekker (3).

9) Verwijder de wieltoerentalsensor (1) van de fusee 
(indien uitgerust met ABS).

10) Draai de moeren van de veerpootsteun (1) los.
11) Verwijder de bout (3) en moer (4) van het 

kogelgewricht.

12) Verwijder de bouten van de veerpootsteun en de 
fusee (2).

13) Stuik de stofhoes (1) los en verwijder deze.

14) Haal de borgveer van de fusee.
15) Verwijder het wiellager met behulp van een 

hydraulische pers (1) en speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75520

LET OP!
 

Vervang het wiellager door een nieuw 
exemplaar.
 

I3RM0A220023-01

1

2 3

1

I4RS0A220017-01

1

I4RS0B220005-01

F: Voorkant 
voertuig

I4RS0B220013-01

I2RH01220032-01

I2RH01220033-01



Voorwielophanging: 2B-11

16) Verwijder de binnenste kogelring (1) van het 
wiellager.

Speciaal gereedschap
(C):  09913–65810
(D):  09926–37610–003

Inbouwen
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het verwijderen. Neem de volgende punten in acht.
1) Zet de gegroefde zijde van de rubberen keerring (1) 

van het nieuwe wiellager (2) omhoog zoals de 
afbeelding laat zien en pers het in de fusee (3) met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75510
(B):  09926–68310
(C):  09951–18210

LET OP!
 

Vervang het wiellager door een nieuw 
exemplaar.
 

2) Monteer de borgveer (1).

3) Drijf de stofhoes in tot de maten "a" en "b" gelijk zijn 
zoals de afbeelding laat zien.

LET OP!
 

Als u de stofhoes naar binnen drukt, moet u 
dit voorzichtig doen om vervorming te 
voorkomen.
 

4) Stuik op meer dan 6 plaatsen met een drevel.

I4RS0B220014-01

I3RM0A220032-01

I2RH01220037-01

I2RH01220038-01

I2RH01220039-01



2B-12 Voorwielophanging: 

5) Pers de wielnaaf (1) in het wiellager (2) met behulp 
van speciaal gereedschap en een hydraulische pers 
(gegroefde rubberpakking naar wielnaaf gericht).

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75810

6) Monteer bout (2) en moer (1) van het kogelgewricht 
zoals de afbeelding laat zien.

7) Draai de moer van het kogelgewricht van de nieuwe 
ophangingsarm aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Moer kogelgewricht ophangingsarm (a):  60 N·m 
(6,0 kgf-m, 43,5 lb-ft)

LET OP!
 

Gebruik de moer van het kogelgewricht van 
de gedemonteerde ophangingsarm nooit 
opnieuw.
 

8) Draai de moeren van de veerpootsteun (3) vast met 
het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Moer veerpootsteun (b):  105 N·m (10,5 kgf-m, 
76,0 lb-ft)

9) Monteer de ABS-wielsnelheidssensor (1) (indien 
uitgerust met ABS).

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout ABS-wielsnelheidssensor 
(a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

10) Bevestig het spoorstangeind (1) aan de fusee (2) en 
draai de nieuwe moer (3) aan met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Moer spoorstangeind (a):  45 N·m (4,5 kgf-m, 
32,5 lb-ft)

11) Monteer de remschijf (2) en de remklauw (3).
12) Draai de schroeven van de remschijf (4) en de 

bouten van de klauwhouder aan met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Schroef remschijf (a):  9 N·m (0,9 kgf-m, 6,5 lb-ft)
Remzadelbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

13) Druk het rempedaal in en houd het ingedrukt.
Draai de nieuwe moer van de aandrijfas (1) met het 
voorgeschreven aanhaalmoment aan.

Aantrekkoppel
Moer aandrijfas (b):  175 N·m (17,5 kgf-m, 126,5 
lb-ft)

LET OP!
 

Gebruik de moer van de aandrijfas (1) nooit 
opnieuw.
 

F: Voorkant 
voertuig

I3RM0A220026-01

I4RS0B220015-01

1
(a)

I4RS0B220006-01

1

3, (a)

2
I4RS0B220007-01



Voorwielophanging: 2B-13

14) Stuik de moer van de aandrijfas (1) vast zoals de 
afbeelding laat zien.

LET OP!
 

Let op dat u de moer van de aandrijfas niet 
beschadigt bij het vaststuiken. Vervang de 
moer indien ze is beschadigd.
 

15) Draai de wielbouten met het voorgeschreven koppel 
vast.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

Controleren van voorwielnaaf, schijf, moer en 
lager

U4RS0B2206008

• Controleer alle wielschijven op deuken, vervorming en 
barsten.
Vervang een schijf wanneer deze ernstig beschadigd 
is.

• Controleer het montagevlak aan de binnenkant van 
de wielschijf op roestvorming.
Verwijder eventuele roest volledig.

• Controleer de bevestiging van de wielbouten en draai 
ze desgevallend aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

• Controleer de slijtage van het wiellager. Plaats een 
meetklok op de wielnaaf zoals de afbeelding laat zien 
om de axiale speling te meten.

Limiet axiale speling
0,1 mm (0,004 in.)

• Controleer of het lager geruisloos en soepel werkt 
door aan het wiel te draaien zoals de afbeelding laat 
zien.
Vervang een eventueel defect lager.

Uitbouwen en inbouwen ophangingsarm / bus
U4RS0B2206009

Uitbouwen

1) Verwijder de bout (1) en moer (2) van het 
kogelgewricht van de ophangingsarm.

2) Verwijder de bouten van de ophangingsarm (1).

I4RS0B220008-02

I2RH01220009-01

F: Voorkant 
voertuig

I3RM0A220034-01

I2RH01220011-01

I2RH01220046-01



2B-14 Voorwielophanging: 

3) Verwijder ophangingsarm (2).

Inbouwen

1) Monteer de ophangingsarm zoals de afbeelding laat 
zien maar draai de bouten (1) maar voorlopig aan.

2) Monteer het kogelgewricht van de ophangingsarm 
op de fusee. Lijn de groef van de halvekogeltap uit 
met de fuseebout. Monteer de bout (1) van het 
kogelgewricht zoals de afbeelding laat zien. Draai de 
moer (2) van het kogelgewricht van de nieuwe 
ophangingsarm aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Moer kogelgewricht ophangingsarm (a):  60 N·m 
(6,0 kgf-m, 43,5 lb-ft)

3) Laat het voertuig ongeladen zakken en draai de 
nieuwe voorste en achterste bout van de 
ophangingsarm aan met het voorgeschreven koppel.

LET OP!
 

Gebruik een voorste ophangingsarmbout 
nooit opnieuw.
 

Aantrekkoppel
Voorste ophangingsarmbout (a):  170 N·m (17,0 
kgf-m, 123,0 lb-ft)
Achterste ophangingsarmbout (b):  170 N·m (
17,0 kgf-m, 123,0 lb-ft)

4) Controleer de voorwieluitlijning zoals beschreven in 
“Inspecteren en afstellen voorwieluitlijning: ”.

Demonteren en monteren ophangingsarm / bus
U4RS0B2206010

Demonteren

1) Snij de busflens (rubber) (1) af met een mes.

F: Voorkant 
voertuig

2
1

I4RS0B220016-01

1

1

I4RS0B220017-01

I2RH01220054-01

(b)

(a)

I4RS0B220018-01

I4RS0B220019-01



Voorwielophanging: 2B-15

2) Druk de bus uit met behulp van een hydraulische 
pers (2) en speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09943–76310
(B):  09913–75821

Monteren

1) Voorste bus
Druk de voorste bus (1)  vast met behulp van 
speciaal gereedschap en een pers (2).

Speciaal gereedschap
(A):  09943–76310
(B):  09913–75821

LET OP!
 

Gebruik een nieuwe bus.
 

OPMERKING

• Breng voor het monteren van de bus 
zeepwater aan op de omtrek om montage 
te vereenvoudigen.

 

2) Druk de bus (1) vast zodat de maten “A” en “B” in de 
afbeelding gelijk zijn.

Controleren van ophangingsarm / fusee
U4RS0B2206011

Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging.
Vervangen indien nodig.

2

(A)

(B)

I4RS0B220020-01

1

2

(A)

(B)

I4RS0B220021-01

I4RS0A220033-01

I2RH01220005-01



2B-16 Voorwielophanging: 

Controleren van ophangingsarm / bus 
U4RS0B2206012

Inspecteer op beschadiging, slijtage of slechte staat.
Vervangen indien nodig.

Controleren van kogelgewricht ophangingsarm
U4RS0B2206013

• Controleer of de halvekogeltap soepel beweegt.
• Controleer of de halvekogeltap is beschadigd.
• Controleer of de stofkap is beschadigd.

OPMERKING

Het kogelgewricht kan niet worden 
verwijderd van de ophangingsarm.
 

Indien één van beide beschadigd is, moet de hele 
ophangingsarm worden vervangen.

I4RS0B220022-01

I4RS0B220023-01



Voorwielophanging: 2B-17

Onderdelen hulpchassis vooraan, stabilisatorstang en/of bussen
U4RS0B2206014

Uitbouwen en inbouwen hulpchassis vooraan, 
stabilisatorstang en/of bussen

U4RS0B2206015

Uitbouwen

1) Breng het voertuig omhoog en verwijder de wielen 
(links & rechts).

2) Demonteer de ophangingsarm zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen ophangingsarm / 
bus: ”.

3) Verwijder de stabilisatorkoppelingen (1).
Hou de tapeindkogel vast met speciaal gereedschap 
om de moer los te draaien.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–00411 dop
(B):  09900–00413 5 mm

4) Ondersteun het motorsamenstel met behulp van de 
motorsteuninrichting zoals beschreven in 
“Motorsteunpunten:  in hoofdstuk 0A”.

5) Verwijder het stuurhuis zoals beschreven onder 
“Stuurhuis uitbouw en montage:  in hoofdstuk 6C”.

I4RS0B220009-02

A: Aanzicht A 4. Bout bevestigingsbeugel 
stabilisatorstang

8. Bevestigingsbout ophangingsarm : 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 lb-ft)

1. Stabilisatorstang 5. Stabilisatorkoppeling 9. Hulpchassis : 150 N·m (15,0 kg-m, 108,5 lb-ft)
2. Stabilisatorbus 6. Moer stabilisatorkoppeling 10. Bevestigingsbout hulpchassis : 170 N·m (17,0 kg-m, 123,0 lb-ft)
3. Bevestigingsbeugel 

stabilisator
7. Ophangingsarm : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft) : Niet opnieuw gebruiken.

1

1

(A)

(A)

(B)

(B)

I4RS0A220038-01



2B-18 Voorwielophanging: 

6) Maak de bevestiging van demper nr. 1 (1) los van 
het hulpchassis (2).

WAARSCHUWING!

 

Om brandwonden te voorkomen, mag het 
uitlaatsysteem niet worden aangeraakt 
wanneer dit nog heet is.
Wacht tot het uitlaatsysteem volledig is 
afgekoeld alvorens te beginnen met 
werkzaamheden aan het systeem.

 

7) Verwijder de achterste motorbevestigingsbouten (1) 
van de achterste motorbevestiging (2).

8) Ondersteun het hulpchassis met behulp van een krik 
(1) onder het hulpchassis (2).

WAARSCHUWING!

 

Bij het verwijderen van het hulpchassis moet 
de steun (b.v. een krik) eronder goed in het 
midden staan zodat hij niet kan omvallen.

 

9) Verwijder de bevestigingsbouten van het 
hulpchassis (1), laat de krik zakken en verwijder het 
hulpchassis (2) met stabilisatorstang en stuurhuis.

10) Verwijder de stuurhuisbevestigingsbouten nr.1 (1) en 
nr. 2 (2) en verwijder dan het stuurhuis (3) uit het 
hulpchassis (4).

3. Hulpchassis

1

2
I4RS0A220040-01

2

3 1

I4RS0A220041-01

2

1

I4RS0A220042-01

1

2

1

I4RS0A220043-01

1

3

4

2

I4RS0B220010-02



Voorwielophanging: 2B-19

11) Verwijder de stabilisatorstang (1) en de bus van het 
hulpchassis (2).

Inbouwen

1) Bij het inbouwen van de stabilisator bevestigt u alle 
onderdelen voorlopig en zorgt u ervoor dat de 
stabilisator overdwars in het midden zit.

2) Monteer de stabilisatorstang (1), stabilisatorbus (2) 
en stabilisatorbevestigingsbeugel (3) op het 
hulpchassis zoals de afbeelding laat zien.

OPMERKING

Voor een correcte overdwarse montage van 
de stabilisatorstang moet u ervoor zorgen dat 
de aanslagring (4) op de stabilisatorstang 
zowel links als rechts gelijk komt met de 
bevestigingsbus, zoals de afbeelding laat 
zien.
 

3) Draai de bouten van de bevestigingsbeugel van de 
stabilisatorstang aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Bout bevestigingsbeugel stabilisatorstang (a):  
23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

4) Monteer het stuurhuis (1) op het hulpchassis (2) en 
draai de stuurhuisbevestigingsbouten nr.1 (3) en nr. 
2 (4) vast met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Stuurhuisbevestigingsbout nr. 1 (a):  55 N·m (5,5 
kgf-m, 40,0 lb-ft)
Stuurhuisbevestigingsbout nr. 2 (b):  55 N·m (5,5 
kgf-m, 40,0 lb-ft)

5) Ondersteun het hulpchassis (2) en de 
stabilisatorstang met behulp van een krik (1) en til 
het op.

WAARSCHUWING!

 

Bij het monteren van het hulpchassis moet 
de steun (b.v. een krik) eronder goed in het 
midden staan, zodat hij niet kan omvallen.

 

6) Laat de ogen (1) (links en rechts) van het 
hulpchassis samenvallen met de openingen (2) in de 
carrosserie.

F: Vooruit

1

2

I4RS0A220044-01

I4RS0A220055-01

3, (a)

1

2

4, (b)

I4RS0B220011-02

2

1

I4RS0A220046-01

1

2

I4RS0A220047-01



2B-20 Voorwielophanging: 

7) Draai de bevestigingsbouten van het hulpchassis (a) 
aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout hulpchassis (a):  150 N·m (15,0 
kgf-m, 108,5 lb-ft)

8) Krik laten zakken.
9) Draai de achterste motorbevestigingsbouten (a) aan 

met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Achterste motorbevestigingsbout (a):  55 N·m (
5,5 kgf-m, 40,0 lb-ft)

10) Maak de bevestiging van demper nr. 1 (1) vast aan 
het hulpchassis (2).

11) Haal de steun van de motor.
12) Monteer het stuurhuis zoals beschreven onder 

“Stuurhuis uitbouw en montage:  in hoofdstuk 6C”.

13) Breng de stabilisatorkoppelingen (1) aan en draai de 
moeren vast met het voorgeschreven koppel.
Hou de tapeindkogel bij het vastdraaien vast met 
speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–00411 dop
(B):  09900–00413 5 mm

Aantrekkoppel
Moer stabilisatorkoppeling (a):  50 N·m (5,0 kgf-
m, 36,5 lb-ft)

14) Monteer de ophangingsarm zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen ophangingsarm / bus: ”.

15) Monteer de wielen (links & rechts) en laat het 
voertuig zakken.

16) Controleer de voorwieluitlijning zoals beschreven in 
“Inspecteren en afstellen voorwieluitlijning: ”.

Controleren van hulpchassis vooraan
U4RS0B2206016

Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging.
Vervangen indien nodig.

2. Achterste 
motorophanging

3. Hulpchassis

(a)

(a)

I4RS0A220048-01

2

3 (a)

I4RS0A220049-01

1

2
I4RS0A220040-01

1

1

(A)

(A)

(a)

(a)

(B)

(B)

I4RS0A220051-01

I4RS0A220054-01



Voorwielophanging: 2B-21

Controleren van voorste stabilisatorstang, bus 
en/of koppeling

U4RS0B2206017
Stabilisatorstang
Controleer op beschadiging of vervorming.
Vervangen indien nodig.

Stabilisatorbus
Inspecteer op beschadiging, slijtage of slechte staat.
Vervangen indien nodig.

Stabilisatorkoppeling

1) Controleren op soepele beweging.
2) Controleer of de halvekogeltap is beschadigd.
3) Controleer of de stofkap is beschadigd.

OPMERKING

De stabilisatorkoppeling (1) kan niet worden 
gedemonteerd.
 

Indien één van beide beschadigd is, moet de hele 
stabilisatorkoppeling worden vervangen.

Controleren van 
voorwielophangingsbevestigingen

U4RS0B2206018
Controleer elke bevestigingsbout en -moer van de 
ophanging op vastheid. Draai losse bouten of moeren 
aan met het voorgeschreven koppel zoals beschreven 
onder “Constructie voorwielophanging: ”.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B2207001

I4RS0A220052-01

I4RS0A220056-01

1

I4RH01220007-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Borgmoer spoorstangeind 45 4,5 32,5 )
Moer veerpootsteun 105 10,5 76,0 ) / )
Bevestigingsbout remslang 25 2,5 18,0 )
Moer stabilisatorkoppeling 50 5,0 36,5 ) / )
Veerpootmoer 50 5,0 36,5 )
Wielbout 85 8,5 61,5 ) / ) / )
Onderste moer veerpootsteun 50 5,0 36,5 )
Moer kogelgewricht ophangingsarm 60 6,0 43,5 ) / )
Bevestigingsbout ABS-wielsnelheidssensor 25 2,5 18,0 )
Moer spoorstangeind 45 4,5 32,5 )
Schroef remschijf 9 0,9 6,5 )
Remzadelbout 85 8,5 61,5 )
Moer aandrijfas 175 17,5 126,5 )
Voorste ophangingsarmbout 170 17,0 123,0 )
Achterste ophangingsarmbout 170 17,0 123,0 )
Bout bevestigingsbeugel stabilisatorstang 23 2,3 17,0 )
Stuurhuisbevestigingsbout nr. 1 55 5,5 40,0 )
Stuurhuisbevestigingsbout nr. 2 55 5,5 40,0 )
Bevestigingsbout hulpchassis 150 15,0 108,5 )
Achterste motorbevestigingsbout 55 5,5 40,0 )



2B-22 Voorwielophanging: 

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Constructie voorwielophanging: ”
“Onderdelen voorste veerpooteenheid: ”
“Onderdelen van voorwielnaaf en fusee: ”
“Onderdelen hulpchassis vooraan, stabilisatorstang en/of bussen: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B2208001

09900–00411 09900–00413
Zeskantdop Zeskantbit (5 mm)
) / ) / ) / ) / ) ) / ) / )

09900–00414 09913–65810
Zeskantbit (6 mm) Krukaslagertrekker
) / ) )

09913–75510 09913–75520
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) )

09913–75810 09913–75821
Inbouwgereedschap voor 
lager

Hulpstuk voor 
lagerinbouwgereedschap

) ) / )

09926–37610–003 09926–68310
Hulpstuk voor lagertrekker Inbouwgereedschap voor 

differentieelpignon
) )

09940–71431 09942–15511
Veersamendrukker Schuifhamer
) )



Voorwielophanging: 2B-23

09943–17912 09943–76310
Uitbouwgereedschap voor 
wielnaaf

Uitbouwgereedschap voor 
bus

) ) / )

09951–18210
Uit- en inbouwgereedschap 
voor oliekeerring nr. 2
)



2C-1 Achterwielophanging: 

Achterwielophanging

 Algemene beschrijving

Constructie achterwielophanging
U4RS0B2301001

Alleen 2WD

I4RS0B230001-02

A: Aanzicht A 7. Borgveer 14. Askap : 90 N·m (9,0 kg-m, 65,0 lb-ft)
1. Achterste schroefveer 8. Achterste bout van 

wieldraagarm
15. Remankerplaat : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)

2. Bovenste zitting van 
achterste veer

9. Bovenste moer van achterste 
schokdemper

16. Vulring : 175 N·m (17,5 kg-m, 126,5 lb-ft)

3. Achterwielschokdemper 10. Onderste moer van achterste 
schokdemper

“F”: Voorkant voertuig : Niet opnieuw gebruiken.

4. Achteras 11. Achterspindelbout “I”: Binnenkant carrosserie
5. Wiellager

: Zijde van lagerafdichting 
komt aan de zijde van de 
remankerplaat.

12. Wielbout : 75 N·m (7,5 kg-m, 54,5 lb-ft)

6. Remtrommel 13. Achterspindelmoer
: Stuik de spindelmoer zoals 
afgebeeld "a".

: 27 N·m (2,7 kg-m, 19,5 lb-ft)



Achterwielophanging: 2C-2

Reparatie-instructies

Uitbouwen en inbouwen van achterste 
schokdemper

U4RS0B2306001
Uitbouwen

1) Krik het voertuig omhoog.
2) Verwijder de achterbekleding (1) en de 

binnenbekleding (2).

3) Ondersteun de achteras met een krik zodat hij niet 
kan zakken.

4) Verwijder de onderste moer van de schokdemper.
5) Verwijder de bovenste moer van de schokdemper. 

Verwijder vervolgens de schokdemper, het paar 
vulringen bovenaan en de vulring onderaan.

Inbouwen

1) Monteer de schokdemper (1), het paar vulringen 
bovenaan (2) en de vulring onderaan.
Draai de nieuwe bovenste moer van de 
schokdemper (4) en de onderste moer voorlopig 
vast.

LET OP!
 

Gebruik de bovenste moer van de 
gedemonteerde achterste schokdemper 
nooit opnieuw.
 

OPMERKING

Het paar bovenste vulringen (2) wordt 
aangebracht zoals de afbeelding laat zien.
 

2) Verwijder de krik (2) van de achteras en laat de takel 
zakken.

3) Draai de moeren met het voorgeschreven koppel 
vast.

Aantrekkoppel
Bovenste moer van achterste schokdemper (a):  
27 N·m (2,7 kgf-m, 19,5 lb-ft)
Onderste moer van achterste schokdemper (b):  
90 N·m (9,0 kgf-m, 65,0 lb-ft)

3. Clip

3

3

2

3

1

3

I4RS0A230003-01

3. Carrosseriepaneel

1

2

3

4
2

I4RS0B230002-02

(a)

1

(b) 2
I4RS0B230003-01



2C-3 Achterwielophanging: 

4) Plaats de achterbekleding (1) en de binnenbekleding 
(2) terug.

Inspecteren van achterste schokdemper
U4RS0B2306002

• Controleer op beschadiging of vervorming.
• Inspecteer de bussen op slijtage en beschadiging.
• Inspecteer op olielekkage.
Vervang eventuele defecte onderdelen.

WAARSCHUWING!

 

Bij het behandelen van de achterste 
schokdemper (1) waarin gas onder hoge druk 
zit, dienen de volgende voorschriften in acht 
te worden genomen.

• Niet demonteren.

• Niet in het vuur gooien.

• Niet bewaren op een warme plaats.

• Alvorens de schokdemper af te voeren, 
moet u een gat (met een diameter van ong. 
3 mm (0,12 in.)) (2) boren op de plaatsen 
die zijn aangeduid met een pijltje en het 
gas en de olie eruit laten ontsnappen.
Draag altijd een veiligheidsbril omdat het 
gas dat op zich onschadelijk is, bij het 
boren van de gaten metaaldeeltjes kan 
wegblazen.

 

Uitbouwen en inbouwen van achterste 
schokdemperbus

U4RS0B2306003
Uitbouwen

1) Verwijder de achterste schokdemper zoals 
beschreven onder “Uitbouwen en inbouwen van 
achterste schokdemper: ”.

2) Verwijder de achterste schokdemperbussen (1).

3. Clip

3

3

2

3

1

3

I4RS0A230003-01

I4RS0A230005-01

1

1
I4RS0A230006-01



Achterwielophanging: 2C-4

Inbouwen

1) Monteer de achterste schokdemperbussen (1).

OPMERKING

Monteer de schokdemperbussen (1) in de 
juiste richting zoals de afbeelding laat zien.
 

2) Monteer de achterste schokdemper zoals 
beschreven onder “Uitbouwen en inbouwen van 
achterste schokdemper: ”.

Inspecteren van achterste schokdemperbus
U4RS0B2306004

Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging. 
Vervang eventuele defecte onderdelen.

Uitbouwen en inbouwen van schroefveer
U4RS0B2306005

Uitbouwen

1) Breng het voertuig omhoog en verwijder de 
achterwielen.

2) Ondersteun de achteras (1) met twee kriks (2) zodat 
hij niet kan zakken.

3) Maak de schokdempers (1) onderaan (links & 
rechts) los van de achteras.

4) Laat de achteras voorzichtig zakken tot de 
schroefveer (2) kan worden verwijderd.

LET OP!
 

Laat de achteras niet teveel zakken.
Hierdoor kunnen de remslangen, 
wielsnelheidssensorkabel en 
parkeerremkabel worden beschadigd.
 

5) Verwijder de schroefveer (2).

Inbouwen

1) Monteer de schroefveer (1) op de veerzitting (2) van 
de achteras en laat het uiteinde van de veer 
samenvallen met de uitsparing (3) in de onderste 
klepzitting en hef de achteras op.

2. Carrosseriepaneel

1

2

I4RS0A230007-01

I4RS0A230008-01

1
2

2
I4RS0A230009-01

F: Voorkant voertuig Rechts: Rechterzijde
Links: Linkerzijde

1

2

I4RS0A230010-01

I4RS0A230011-01



2C-5 Achterwielophanging: 

2) Monteer de schokdempers (1) onderaan (links & 
rechts) op de achteras.
Monteer de vulringen en draai de onderste moeren 
van de schokdemper (2) tijdelijk met de hand aan in 
deze stap.

3) Verwijder de kriks van de achteras.
4) Monteer de wielen en draai de wielbouten vast met 

het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

5) Laat het voertuig ongeladen zakken en trek de 
onderste moeren van de schokdemper (b) aan met 
het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Onderste moer van achterste schokdemper (a):  
90 N·m (9,0 kgf-m, 65,0 lb-ft)

Inspecteren van bovenste veerzitting / onderste 
veerzitting

U4RS0B2306006
Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging.
Vervang eventuele defecte onderdelen.

Uitbouwen en inbouwen van bovenste en 
onderste veerzitting

U4RS0B2306007
Uitbouwen

1) Verwijder de schroefveer zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van schroefveer: ”.

2) Verwijder de bovenste veerzitting (1) en de onderste 
veerzitting (2).

1

2
I4RS0A230012-01

I2RH01220009-01

(a)

I4RS0A230013-01

I4RS0A230015-01

1
2

I4RS0A230016-01



Achterwielophanging: 2C-6

Inbouwen

1) Monteer de bovenste veerzitting (1) en de onderste 
veerzitting (2).

OPMERKING

Raadpleeg de afbeelding voor de juiste 
montagerichting van de bovenste veerzitting 
(1) en onderste veerzitting (2).
 

2) Monteer de schroefveer zoals beschreven in 
“Uitbouwen en inbouwen van schroefveer: ”.

Uitbouwen en inbouwen achteras
U4RS0B2306008

Uitbouwen

1) Breng het voertuig omhoog en verwijder de 
achterwielen (links & rechts) zoals beschreven in 
“Monteren en demonteren van wielen:  in hoofdstuk 
2D”.

2) Verwijder de achterremtrommels (links & rechts). 
Voor details, zie stap 2) tot 6) van 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 4C”.

3) Koppel de remleidingen (1) los van de remslangen 
(2) en verwijder de E-ringen (3).

LET OP!
 

Mors geen remvloeistof op lakwerk.
 

4) Maak de wartelmoeren van de remleiding (1) uit de 
wielremcilinder (3) (links & rechts) los en plaats de 
kap (4) van de ontluchtingsplug (2) van de 
wielremcilinder op de leiding om te voorkomen dat er 
vloeistof naar buiten loopt.

LET OP!
 

Mors geen remvloeistof op lakwerk.
 

5) Koppel de wieltoerentalsensors (5)  en de 
draadklemmen (6) (links en rechts) los (indien van 
toepassing).

6) Verwijder de remankerplaten (7) en spindels (links & 
rechts) van de achteras en hang de gedemonteerde 
remankerplaat aan een haak.

A: Carrosseriezijde (bovenkant) Links: Linkerzijde
F: Voorkant voertuig Rechts: Rechterzijde
3. Uitsparing

I3RM0A230021-01

I4RS0A230017-01

1

1

2

2

3

3

I4RS0A230018-01

1

5

2

3

4

6

7

I4RS0A230043-01



2C-7 Achterwielophanging: 

7) Ondersteun de achteras (1) met twee garagekriks 
(2).

8) Verwijder de onderste vulringen en moeren van de 
schokdemper (1) (links & rechts).

9) Laat de achteras voorzichtig zakken tot de 
schroefveren (1) (links & rechts) kunnen worden 
verwijderd.

LET OP!
 

Laat de achteras niet teveel zakken om te 
voorkomen dat remslangen, 
wieltoerentalsensordraad en 
parkeerremkabel worden beschadigd.
 

10) Verwijder de schroefveren (1) (links & rechts).

11) Koppel de wieltoerentalsensorklep en de 
parkeerremkabel los van de achteras.

12) Ondersteun de achteras (1) aan beide uiteinden 
(links & rechts), verwijder de bouten van achterste 
wieldraagarm en haal vervolgens de achteras uit het 
chassis door de garagekrik voorzichtig te laten 
zakken.

13) Haal de remleidingen (2) van de achteras (1) indien 
nodig.

Inbouwen

1) Monteer de remleidingen op de achteras.
2) Plaats de achteras op garagekriks.

Monteer de wieldraagarm, vulringen en nieuwe 
wieldraagarmbouten (1) (links & rechts) en draai de 
bouten tijdelijk aan met de hand.

1
2

2
I4RS0A230009-01

1

I4RS0A230019-01

1

I4RS0A230020-01

1. Bout van de parkeerremkabelklem

1
I4RS0A230021-01

2

1

I4RS0A230022-01

1

I4RS0A230023-01



Achterwielophanging: 2C-8

3) Monteer de schroefveren (1) (links & rechts) op de 
veerzittingen (2) van de achteras zoals in de 
afbeelding en daarna de achteras omhoog te 
brengen.

OPMERKING

Als u de schroefveer in de zitting plaatst (1), 
moet u het uiteinde (3) van de veer met de 
uitsparing (4) in de veerzitting van de 
achteras plaatsen zoals de afbeelding laat 
zien.
 

4) Monteer de onderkant van de schokdempers (links & 
rechts) en de vulringen, en draai de onderste 
moeren van de schokdempers vast met de hand (1).

5) Verwijder de kriks (2) van de achteras.

6) Monteer de remankerplaten (1), spindels (2) en 
nieuwe spindelbouten (a) en draai de spindelbouten 
(a) vast met het voorgeschreven koppel.

LET OP!
 

Gebruik nooit verwijderde spindelbouten (a) 
opnieuw.
 

Aantrekkoppel
Achterspindelbout (a):  75 N·m (7,5 kgf-m, 54,0 
lb-ft)

7) Sluit de wieltoerentalsensors (1)  en de 
draadklemmen (2) (links en rechts) aan (indien 
uitgerust met ABS).

Aantrekkoppel
Wieltoerentalsensorbout (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)

8) Sluit de remleidingen aan op de wielremcilinders (1) 
(links en rechts) en draai de wartelmoeren (a) van de 
remleiding vast met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wartelmoer van remleiding (a):  16 N·m (1,6 kgf-
m, 11,5 lb-ft)

F: Voorkant voertuig Rechts: Rechterzijde
Links: Linkerzijde

I4RS0A230044-01

1

2
I4RS0A230024-01

I4RS0A230025-01

1 (a)2

I4RS0A230026-01

(a)1

I4RS0A230027-01



2C-9 Achterwielophanging: 

9) Bevestig de remslangen (1) aan de beugel op de 
achteras met behulp van de E-ringen (3) (links en 
rechts) en draai de wartelmoeren van de remleiding 
(a) vast met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wartelmoer van remleiding (a):  16 N·m (1,6 kgf-
m, 11,5 lb-ft)

10) Monteer de wieltoerentalsensorklem en 
parkeerremklem en draai de bouten van de 
parkeerremklem (1) vast met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Bout van de parkeerremkabelklem (a):  11 N·m (
1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

11) Monteer de remtrommels (links & rechts). Voor 
details, zie stap 2) tot 7) van “Achterwielremtrommel 
uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 4C”.

12) Vul het reservoir met remvloeistof en ontlucht het 
remsysteem. Voor het ontluchten, zie “Ontluchten 
van het remsysteem:  in hoofdstuk 4A”.

13) Monteer het wiel en draai de wielbouten vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

14) Na voltooiing van alle werkzaamheden moet u het 
rempedaal drie tot vijf keer met ongeveer 300 N (30 
kg, 66 lbs) belasting indrukken, zodat de speling van 
remtrommel tot remschoen juist is.
Stel de handremkabel af. Voor het afstellen, zie 
“Inspecteren en afstellen parkeerrem:  in hoofdstuk 
4D”.

15) Breng het hefmechanisme omlaag en laat het 
voertuig enkele malen veren om de ophanging te 
stabiliseren.

I4RS0A230028-01

1, (a)

I4RS0A230029-01

I2RH01220009-01



Achterwielophanging: 2C-10

16) Draai de onderste moeren van de schokdempers (a) 
en de bouten van de achterste wieldraagarmen (b) 
vast met het voorgeschreven koppel.

OPMERKING

Zorg bij het vastdraaien van deze moeren en 
bouten dat het voertuig van het 
hefmechanisme is gehaald en niet belast 
wordt.
 

Aantrekkoppel
Onderste moer van achterste schokdemper (a):  
90 N·m (9,0 kgf-m, 65,0 lb-ft)
Achterste bout van wieldraagarm (b):  75 N·m (
7,5 kgf-m, 54,5 lb-ft)

17) Controleer of de remtrommel niet sleept en of de 
remmen goed werken.

18) Voer de remtest uit (voet- en handrem).
19) Controleer ieder gemonteerd onderdeel op 

vloeistoflekkage.

Inspecteren van draagarmen, achteras en 
schroefveren

U4RS0B2306009

• Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging.
• Inspecteer de bussen op beschadiging, slijtage of 

breuk.
Vervang eventuele defecte onderdelen.

Inspecteren van achterasbus
U4RS0B2306010

Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging. 
Vervang eventuele defecte onderdelen.

Uitbouwen en inbouwen van wiellagers en 
wielbouten

U4RS0B2306011
Uitbouwen

1) Verwijder de achterste remtrommel zoals 
beschreven in “Achterwielremtrommel uitbouwen en 
inbouwen:  in hoofdstuk 4C”.

2) Verwijder de borgveer (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06108

(b)

(a)

I4RS0A230030-01

I4RS0A230031-01

I3RM0A230046-01



2C-11 Achterwielophanging: 

3) Verwijder het wiellager met behulp van speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010

LET OP!
 

Gebruik een gedemonteerde wiellager niet 
opnieuw.
 

Inbouwen

1) Monteer het nieuwe wiellager (1) met behulp van 
speciaal gereedschap en een hydraulische pers.

OPMERKING

Zijde van lagerafdichting komt aan de zijde 
van de remankerplaat.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09925–15410

2) Monteer de borgveer (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06108

3) Monteer remtrommel en wiel zoals beschreven in 
stap 2) – 10) van “Achterwielremtrommel uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 4C”.

Inspecteren van wielschijven, moeren en lagers
U4RS0B2306012

• Controleer de bevestiging van de wielbouten en draai 
ze desgevallend aan met het voorgeschreven koppel.

• Controleer de wielschijf op vervorming, beschadiging, 
barsten enz.
Vervang een defecte disc door een nieuwe.

• Controleer het montagevlak aan de binnenkant van 
de wielschijf op roestvorming.
Verwijder eventuele roest volledig.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

I3RM0A230047-01

1

(A)

I4RS0A230037-01

I3RM0A230046-01

I4RS0A230039-01



Achterwielophanging: 2C-12

• Controleer de wiellagers op slijtage. Zet bij het meten 
van de axiale speling een meetklok op het midden van 
de as. Als de axiale speling de limiet overschrijdt, 
moet u het lager vervangen.

Limiet axiale speling
“a”: 0,1 mm (0,004 in.)

• Controleer of het wiel geruisloos en soepel draait door 
eraan te draaien. Als het lager defect is, moet u het 
vervangen.

Uitbouwen en inbouwen van spindel
U4RS0B2306013

Uitbouwen

1) Verwijder de remtrommel zoals beschreven in 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 4C”.

2) Maak de wartelmoer van de remleiding (1) uit de 
wielremcilinder (3) los en plaats de kap (4) van de 
ontluchtingsplug van de wielremcilinder op de leiding 
(2) om te voorkomen dat er vloeistof naar buiten 
loopt.

LET OP!
 

Wees voorzichtig dat geen remvloeistof op 
het lakwerk terechtkomt.
 

3) Maak de stekker van de wieltoerentalsensor (5) los.

4) Verwijder de remankerplaat (6) en spindel van de 
achteras en hang de gedemonteerde remankerplaat 
aan een haak.

Inbouwen

1) Monteer de remankerplaat (1), spindel (2) en nieuwe 
spindelbouten (a) en draai de spindelbouten (a) vast 
met het voorgeschreven koppel.

LET OP!
 

Gebruik nooit verwijderde spindelbouten (a) 
opnieuw.
 

Aantrekkoppel
Achterspindelbout (a):  75 N·m (7,5 kgf-m, 54,0 
lb-ft)

I3RM0A230049-01

I3RM0A230050-01

1

24

6

5 3

I4RS0A230040-01

I4RS0A230025-01



2C-13 Achterwielophanging: 

2) Sluit de wieltoerentalsensor (1) aan en draai de 
sensorbout (a) vast met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wieltoerentalsensorbout (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)

3) Sluit de remleidingen aan op de wielremcilinder (1) 
en draai de wartelmoer (a) van de remleiding aan 
met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wartelmoer van remleiding (a):  16 N·m (1,6 kgf-
m, 11,5 lb-ft)

4) Monteer de remtrommel zoals beschreven in stap 2) 
– 7) van “Achterwielremtrommel uitbouwen en 
inbouwen:  in hoofdstuk 4C”.

5) Vul het reservoir met remvloeistof en ontlucht het 
remsysteem. Voor het ontluchten, zie “Ontluchten 
van het remsysteem:  in hoofdstuk 4A”.

6) Monteer het wiel en draai de wielbouten vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

7) Na voltooiing van alle werkzaamheden moet u het 
rempedaal drie tot vijf keer met ongeveer 300 N (30 
kg, 66 lbs.) belasting indrukken, zodat de speling 
van remtrommel tot remschoen juist is.
Stel de handremkabel af. Voor het afstellen, zie 
“Inspecteren en afstellen parkeerrem:  in hoofdstuk 
4D”.

8) Controleer of de remtrommel niet sleept en of de 
remmen goed werken.

9) Voer de remtest uit (voet- en handrem).
10) Controleer ieder gemonteerd onderdeel op 

vloeistoflekkage.

Inspecteren van de spindel
U4RS0B2306014

• Inspecteer op barsten, vervorming en beschadiging.
Vervang eventuele defecte onderdelen.

Inspecteren van de bevestigingsdelen van de 
achterwielophanging

U4RS0B2306015
Controleer elke bevestigingsbout en -moer van de 
ophanging op vastheid. Draai losse bouten of moeren 
aan met het voorgeschreven koppel zoals beschreven 
onder “Constructie achterwielophanging: ”.

1 (a)

I4RS0A230041-01

(a)1

I4RS0A230027-01

I2RH01220009-01

I4RS0A230042-01



Achterwielophanging: 2C-14

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B2307001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Constructie achterwielophanging: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B2308001

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bovenste moer van achterste schokdemper 27 2,7 19,5 )
Onderste moer van achterste schokdemper 90 9,0 65,0 ) / ) / )
Wielbout 85 8,5 61,5 ) / ) / ) / )
Achterspindelbout 75 7,5 54,0 ) / )
Wieltoerentalsensorbout 11 1,1 8,0 ) / )
Wartelmoer van remleiding 16 1,6 11,5 ) / ) / )
Bout van de parkeerremkabelklem 11 1,1 8,0 )
Achterste bout van wieldraagarm 75 7,5 54,5 )

09900–06108 09913–76010
Veerringtang (sluitend type) Inbouwgereedschap voor 

lager
) / ) )

09925–15410
Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring
)



2D-1 Wielen en banden: 

Wielen en banden

 Algemene beschrijving

Beschrijving banden
U4RS0B2401001

De band is van het binnenbandloze type. De band is 
ontworpen voor belastingen tot de volledige nominale 
laadcapaciteit als hij opgeblazen is tot de aanbevolen 
bandenspanning.
De juiste bandenspanning en rijgewoonten hebben een 
grote invloed op de levensduur van een band. Scherpe 
bochten, overmatig accelereren en onnodig hard 
remmen kunnen de bandenslijtage vergroten.

Bandenlabel
Het bandenlabel bevindt zich op de linker en rechter 
portierstijl en vermeldt de bandeninformatie.
Op het label staan de maximale belasting, bandenmaat 
en bandenspanning in koude toestand vermeld.

OPMERKING

Of maat en/of maximale belasting zijn 
vermeld, hangt af van de lokale wettelijke 
voorschriften.
 

Opblazen van banden
De aanbevolen bandenspanning is zorgvuldig berekend 
om rijcomfort, stabiliteit, besturing, slijtage, levensduur 
en duurzaamheid te optimaliseren.
De bandenspanning in koude toestand (nadat het 
voertuig minstens 3 uur stil heeft gestaan of na minder 
dan een kilometer rijden) moet maandelijks of voor elke 
lange rit worden gecontroleerd. Respecteer de 
bandenspanning die vermeld staat op het bandenlabel 
op de linker portierstijl.
Het is normaal dat de bandenspanning toeneemt 
wanneer de banden heet worden tijdens het rijden.
Verlaag de bandenspanning niet na een rit. Hierdoor 
neemt de "koude bandenspanning" af.

Een te hoge bandenspanning kan resulteren in:

• Verminderd rijcomfort
• Beschadiging van band of karkas
• Versnelde slijtage in het midden van de band

Ongelijke spanning op dezelfde as kan resulteren in:

• Onstabiel remgedrag
• Sporing
• Onbetrouwbare handling
• Slingeren bij het accelereren

Een te lage bandenspanning kan resulteren in:

• Piepende banden in bochten
• Zwaar sturen
• Snelle en ongelijkmatige slijtage aan de profielranden
• Beschadiging en breuk van de velg

• Breuk van de koordlagen
• Hoge bandentemperatuur
• Onbetrouwbare handling
• Verhoogd brandstofverbruik

Passende banden en velgen (stalen type)
Af fabriek zijn passende banden en velgen gemonteerd.
Dit betekent dat het radiaal stijfste deel van de band 
("hoge punt") samenvalt met de kleinste straal of "lage 
punt" van de velg.
Dit is bedoeld om het rijcomfort te maximaliseren.
Het "hoge punt" van de band is aangegeven door de 
verfstip (1) op de buitenste flank. Deze stip zal na 
verloop van tijd afslijten.
Het "lage punt" van de band is aangegeven door de 
verfstip (2) op de velgflens. Bij een correcte montage 
zitten de verfstippen op band en velg tegenover elkaar, 
zoals de afbeelding laat zien.

Wanneer een band wordt gedemonteerd van de velg, 
moet hij weer correct worden gemonteerd. Indien de 
verfstip op de band niet meer zichtbaar is, moet voor het 
demonteren een streep op band en velg worden 
getrokken zodat de band weer precies in dezelfde 
positie kan worden gemonteerd.

I2RH01240001-01



Wielen en banden: 2D-2

Banden vervangen
Banden mogen alleen worden vervangen door hetzelfde 
type. Raadpleeg het bandenlabel. Banden moeten 
worden vervangen door exemplaren met dezelfde maat, 
belastingsindex en constructie. Andere maten of types 
kunnen het rijgedrag, de wegligging, de kalibratie van 
snelheidsmeter/kilometerteller, de grondspeling en de 
speling tussen band of sneeuwketting en de carrosserie 
en ophanging negatief beïnvloeden.
Nieuwe banden worden bij voorkeur paarsgewijs op 
dezelfde as gemonteerd. Wanneer slechts één band 
moet worden vervangen, moet die worden 
gecombineerd met de band met de grootste profieldiepte 
voor een stabiel remgedrag.

WAARSCHUWING!

 

Monteer geen verschillende bandentypes 
(radiaalbanden en diagonaalbanden) op 
hetzelfde voertuig behalve in een noodgeval 
omdat dit de handling ernstig kan verstoren 
en resulteren in controleverlies.

 

De metrieke eenheid voor bandenspanning is kilo pascal 
(kPa). De bandenspanning staat normaal vermeld in kPa 
en kgf/cm2 op het bandenlabel.
Metrieke bandenmeters zijn in de handel verkrijgbaar.
Aan de hand van de tabel kan de bandenspanning 
worden omgezet van kPa naar kgf/cm2 en psi.

Beschrijving velgen
U4RS0B2401002

Onderhoud van velgen
Reparaties aan de velg waarbij moet worden gelast, 
verwarmd of gehamerd zijn niet goedgekeurd. Alle 
beschadigde velgen moeten worden vervangen.

Velgen vervangen
Velgen moeten worden vervangen wanneer ze zijn 
verbogen, ingedeukt, overdreven lateraal of radiaal 
slingeren, luchtlekken via lassen vertonen, uitgerekte 
boutgaten hebben, wielbouten niet vast blijven zitten of 
sterke roestsporen vertonen. Velgen met grotere 
slingering dan hieronder afgebeeld, kunnen vervelende 
trillingen veroorzaken.
Velgen mogen alleen worden vervangen door identieke 
exemplaren qua belastingsvermogen, diameter, 
inpersdiepte en montageconfiguratie. Een verkeerde 
velgmaat of een verkeerd type kan de levensduur van 
velg en lager, remkoeling, kalibratie van snelheidsmeter/
kilometerteller, grondspeling en de speling tussen band 
en carrosserie en ophanging negatief beïnvloeden.

Wielslingering meten
De wielslingering moet worden gemeten met behulp van 
een nauwkeurige meetklok. De band mag al dan niet op 
de velg zijn gemonteerd. Voor een correcte meting moet 
de velg op een uitbalanceertoestel worden geplaatst.
Meet de laterale slingering "a" en de radiale slingering 
"b" aan de binnenkant en de buitenkant van de 
velgflens. Draai de velg moet de meetklok stevig 
bevestigd een volle slag en noteer elke aangegeven 
waarde.
Vervang de velg wanneer de gemeten slingering buiten 
de voorgeschreven specificaties valt en niet kan worden 
gecorrigeerd. Wanneer de meetwaarde is beïnvloed 
door lassen, verf of krassen, moet ze worden 
genegeerd.

Limiet laterale slingering "a"
Lichtmetalen velg: 0,3 mm (0,012 in.)
Stalen velg: 0,9 mm (0,035 in.)

Limiet radiale slingering "b"
Lichtmetalen velg: 0,3 mm (0,012 in.)
Stalen velg: 0,7 mm (0,028 in.)

Metrieke wielmoeren en -bouten
Alle modellen hebben metrieke wielbouten (1).

Metrieke wielboutmaat
M12 x 1,5

kPa kgf/cm2 psi
Omzetting:1 psi = 
6,895 kPa1 kgf/cm2 = 
98,066 kPa

160 1,6 23
180 1,8 26
200 2,0 29
220 2,2 32
240 2,4 35
260 2,6 38
280 2,8 41
300 3,0 44

I4RS0A240001-01

I3RM0A240001-01



2D-3 Wielen en banden: 

Beschrijving ongelijkmatige en/of vroegtijdige 
slijtage

U4RS0B2401003
Onregelmatige en vroegtijdige slijtage kan veel oorzaken 
hebben. Enkele voorbeelden: verkeerde 
bandenspanning, onvoldoende bandenrotatie, rijstijl, 
gebrekkige uitlijning.
De banden moeten worden geroteerd wanneer de 
volgende zaken worden vastgesteld:
• Verschillende slijtage van voor- en achterbanden.
• Ongelijkmatige profielslijtage van om het even welke 

band.
• Voorbanden slijten verschillend.
• Achterbanden slijten verschillend.
• Komvorming, vlakvorming, enz.
De wieluitlijning moet worden gecontroleerd wanneer de 
volgende zaken worden vastgesteld:
• Voorbanden slijten verschillend.
• Ongelijkmatige profielslijtage van om het even welke 

voorband.
• Profiel van de voorbanden vertoont "geveerde" 

randen aan één kant van de profielribbels of -blokken.

Beschrijving slijtage-indicatoren
U4RS0B2401004

Origineel gemonteerde banden zijn voorzien van 
geïntegreerde indicatoren (1) die aangeven wanneer ze 
moeten worden vervangen.
Deze indicatoren (1) vormen 12 mm (0,47 in.) brede 
stroken wanneer de profieldiepte nog 1,6 mm (0,063 in.) 
bedraagt.
Wanneer de indicatoren (1) in 3 of meer groeven op 6 
plaatsen zichtbaar zijn, moet de band worden 
vervangen.

Beschrijving radiaalbandschommeling
U4RS0B2401005

Schommeling is zijdelingse beweging van de voor- en/of 
achterbanden. Dit komt doordat de staalgordel niet recht 
in de band zit. Het fenomeen valt het meest op bij lage 
snelheden (8 tot 48 km/h (5 tot 30 mph).
Een defecte band kan worden gelokaliseerd aan de 
hand van een testrit. Als het om een achterband gaat, 
schudt of "schommelt" de achterkant van de auto heen 
en weer. Voor de bestuurder lijkt het alsof er iemand 
tegen de zijkant van de auto duwt.
Wanneer het een voorband betreft, is het schommelen 
meer zichtbaar. De voorsteven lijkt heen en weer te 
bewegen en voor de bestuurder lijkt het alsof hij in het 
scharnierpunt van de auto zit.
Geschommel kan snel worden vastgesteld met behulp 
van de Tire Problem Detector (TPD) en volgens de 
aanbevelingen van de toestelfabrikant.
Indien u niet over een TPD beschikt, kan de diagnose 
ook worden gesteld met behulp van een goed bevonden 
velg/band-combinatie, maar dit neemt wel meer tijd in 
beslag.

[A]: Moeilijk sturen, te lage spanning of gebrekkige bandenrotatie
[B]: Verkeerde wieluitlijning, ongelijkmatige bandenconstructie of zware 

wielacceleratie

I3RH0A240002-01

I2RH01240005-01

I2RH01240006-01



Wielen en banden: 2D-4

1) Rij met het voertuig om na te gaan of de voorsteven 
dan wel de achtersteven schommelen.

2) Monteer goed bevonden banden en velgen (op een 
soortgelijk voertuig) op de schommelende voor- of 
achtersteven. Vervang de achterste wielen indien 
niet kan worden bepaald of de voorsteven dan wel 
de achtersteven schommelt.

3) Verricht opnieuw een testrit. Indien er verbetering 
merkbaar is, monteer dan de originele wielen één 
voor één terug tot u de schommelende band vindt. 
Indien er geen verbetering merkbaar is, vervang dan 
alle banden door goed bevonden exemplaren. 
Monteer dan de originele exemplaren op dezelfde 
manier.

Aanbevelingen van de toestelfabrikant

Beschrijving radiaalbandsporing
U4RS0B2401006

"Sporing" is het afwijken van de rechte lijn op een vlakke 
weg zonder bij te sturen.
Sporing is doorgaans te wijten aan het volgende.
• Gebrekkige band- en wieluitlijning.
• Ongelijkmatige remwerking.
• Bandenconstructie
De bandenconstructie kan sporing veroorzaken. Een 
voorbeeld hiervan is de gordelpositie. Bij radiaalbanden 
kan een gedecentreerde gordel bij rechtuitrijden een 
zijdelingse kracht uitoefenen. Wanneer de diameter van 
de band aan de ene kant iets groter is dan aan de 
andere, vertoont de band de neiging om naar één kant 
te rollen. Dit produceert een zijdelingse kracht die 
sporing kan veroorzaken.
De procedure in de afbeelding (sporingsdiagnose) dient 
te worden gevolgd om zeker te zijn dat een uitlijningsfout 
niet wordt verward met sporing.
• De sporingsdiagnoseprocedure verschilt gedeeltelijk 

van het correcte bandenrotatiepatroon dat momenteel 
in de gebruikers- en onderhoudshandleidingen 
vermeld staat. Wanneer een band met middelhoog tot 

hoog kilometeraantal aan de andere kant van het 
voertuig wordt gemonteerd, dient te worden 
gecontroleerd of het rijcomfort niet is verminderd.

• Achterbanden kunnen geen sporing veroorzaken.

Banden tot aanbevolen druk opblazen

Testrit doen op effen, vlakke weg in beide richtingen

Banden wisselen van kant en testrit herhalen

Afwijking gecorrigeerd, bij 
comfortafname banden vervangen

Afwijking in dezelfde richting Afwijking in andere richting

Wielen in oorspronkelijke positie 
monteren en uitlijning controleren

Goed bevonden band aan één kant 
vooraan monteren

Andere voorband vervangen door een goed 
bevonden exemplaar indien afwijking blijft

Goed bevonden banden zijn slecht 
indien afwijking blijft

Band vervangen indien afwijking 
gecorrigeerd

Band vervangen indien afwijking 
gecorrigeerd

I4RS0B240001D-01



2D-5 Wielen en banden: 

Beschrijving wieluitbalancering
U4RS0B2401007

Er zijn twee manieren om wielen uit te balanceren: 
statisch en dynamisch. Statische balans is de 
gelijkmatige gewichtsverdeling rond het wiel, zoals de 
afbeelding laat zien. Wielen met statische onbalans 
veroorzaken verticale trillingen, ook wel "gedribbel" 
genoemd. Dit veroorzaakt eventueel ongelijkmatige 
bandenslijtage.

Zoals de afbeelding laat zien, is dynamische balans de 
gelijkmatige gewichtsverdeling aan weerszijden van het 
midden van het wiel, zodat dit tijdens het draaien niet 
heen en weer gaat bewegen. Wielen met dynamische 
onbalans kunnen shimmy veroorzaken.

Reparatie-instructies

Algemene uitbalanceringsprocedures
U4RS0B2406001

Maak de binnenkant van de velg vrij van modder e.d..

WAARSCHUWING!

 

Haal eventuele stenen uit het profiel om 
verwondingen tijdens het uitbalanceren te 
vermijden en een goede balans te bekomen.

 

Elke band moet worden gecontroleerd op beschadiging 
en uitgebalanceerd conform de voorschriften van de 
toestelfabrikant.

Uitbalancering van gedemonteerde wielen
De meeste elektronische systemen voor uitbalanceren 
werken nauwkeuriger met gedemonteerde wielen dan 
met gemonteerde wielen. Ze zijn gebruiksvriendelijk en 
zorgen voor een dynamische balans (twee vlakken). 
Hoewel ze geen onbalans van trommels noch schijven 
corrigeren zoals dat bij gemonteerde wielen wel het 
geval is, wordt dit gecompenseerd door hun 
nauwkeurigheid, meestal tot op 1/8 ounce.

Uitbalancering van gemonteerde wielen
Uitbalanceringssystemen voor gemonteerde wielen 
verschillen volgens uitrusting en gereedschap. Volg 
steeds de instructies van de toestelfabrikant voor het 
uitbalanceren.

WAARSCHUWING!

 

De wielsnelheid moet beperkt blijven tot 55 
km/u (35 mph) op de snelheidsmeter.
Deze beperking is noodzakelijk omdat de 
snelheidsmeter slechts de helft van de 
effectieve wielsnelheid aangeeft wanneer 
slechts één aangedreven wiel draait.
Indien de snelheid niet wordt beperkt, kan ze 
te hoog oplopen. Dit kan leiden tot vernieling 
van de band of defecten aan het differentieel, 
met mogelijk letsels of aanzienlijke schade 
aan het voertuig tot gevolg.

 

LET OP!
 

Bij voertuigen die zijn uitgerust met ABS kan 
uitbalancering met gemonteerde wielen en 
het contactslot op ON een diagnosecode 
(DTC) van het ABS veroorzaken, ook al is het 
systeem in orde.
Zet het contactslot nooit op ON terwijl een 
wiel draait.
 

1. Sterk wielgedribbel [A]: Voor correctie
2. Montagepositie balansgewichten [B]: Corrigerende gewichten
3. C/L spindel

I2RH01240008-01

1. Sterke wielshimmy [C]: Voor correctie
2. Montagepositie balansgewichten [D]: Corrigerende gewichten
3. C/L spindel

I2RH01240009-01



Wielen en banden: 2D-6

Banden roteren
U4RS0B2406002

Om de slijtage gelijkmatig te houden, moeten de banden 
worden geroteerd zoals de afbeelding laat zien. 
Radiaalbanden moeten regelmatig worden geroteerd. 
Stel de bandenspanning af.

OPMERKING

Vanwege hun ontwerp hebben radiaalbanden 
de neiging sneller op de schouder te slijten, 
zeker de voorbanden. Daarom is het 
noodzakelijk de banden regelmatig te 
roteren.
 

Monteren en demonteren van wielen
U4RS0B2406003

Demonteren

WAARSCHUWING!

 

Verwijder niet alle wielbouten tegelijkertijd, 
omdat alle wielen van dit voertuig met de 
wielbouten zijn bevestigd.
Laat ten minste een bout zitten zodat het wiel 
er niet af valt.
Ondersteun het wiel en/of de band en 
verwijder daarna de resterende bout(en) met 
het wiel.

 

1) Draai de wielbouten ongeveer 180° (halve slag) aan.
2) Krik het voertuig omhoog.
3) Controleer of het voertuig er niet af kan schuiven 

door de carrosserie beide kanten op proberen te 
bewegen.

4) Verwijder de wielbouten, maar laat een bout zitten.
5) Ondersteun het wiel en/of de band zodat het wiel 

niet kan vallen. Verwijder daarna de resterende bout 
met het wiel.

LET OP!
 

Gebruik nooit hitte om een vastzittend wiel 
los te maken omdat de levensduur van de 
velg wordt verkort en het wiellager kan 
worden beschadigd.
 

Montage
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het verwijderen. Neem de volgende punten in acht.
• De wielbouten moeten op volgorde en met het juiste 

koppel worden aangedraaid om te voorkomen dat het 
wiel of de remschijf wordt gebogen.

[A]: Vijf banden roteren

OPMERKING

Van toepassing op voertuigen met vijf 
banden, inclusief het reservewiel, met 
dezelfde maat.
 

[B]: Vier banden roteren
Link

s:
Links stuur

Rec
hts:

Rechts stuur

I3RH0A240001-01

I2RH01240010-01



2D-7 Wielen en banden: 

OPMERKING

Verwijder voordat u de wielen monteert 
eventueel aanwezige roestvorming op het 
montagevlak van het wiel en het montagevlak 
van de remschijf door middel van schrapen 
en een draadborstel. Als u wielen zonder 
goed metaal-op-metaalcontact op de 
montagevlakken bevestigt, kunnen de 
wielbouten losraken, waardoor een wiel als 
de auto beweegt los kan komen.
 

Volgorde voor aandraaien
“A” – “B” – “C” – “D”

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

Monteren en demonteren van banden
U4RS0B2406004

Monteer en demonteer banden met behulp van een 
bandenwisselmachine. Volg de instructies van de 
toestelfabrikant. Gebruik niet uitsluitend 
handgereedschap of bandenlichters om banden te 
vervangen omdat de hielen of velg hierdoor kunnen 
worden beschadigd.
De hielzittingen moeten worden schoongemaakt met 
een staalborstel of staalwol om smeermiddel, 
rubberresten en lichte roest te verwijderen. Alvorens een 
band te monteren of te demonteren, moet de hielzone 
goed worden ingesmeerd met een goedgekeurd 
bandensmeermiddel.
Na het monteren moet de band op de voorgeschreven 
spanning worden gebracht zodat de hielen correct zitten.

WAARSCHUWING!

 

Buig u niet over een band tijdens het 
opblazen. De hiel kan breken wanneer hij 
over de veiligheidsrand van de velg springt 
en ernstige letsels veroorzaken.
Overschrijd de voorgeschreven spanning 
niet. Wanneer de hielen niet in de zitting 
raken bij de voorgeschreven spanning, moet 
u de band leeg laten lopen, opnieuw 
insmeren en weer opblazen.
Bij een te hoge spanning kan de hiel breken 
en ernstige letsels veroorzaken.

 

Monteer een ventielkern en blaas de band op tot de 
voorgeschreven spanning.

Banden repareren
U4RS0B2406005

Er zijn verschillende materialen en technieken om 
banden te repareren. Deze zijn evenwel niet geschikt 
voor alle bandentypes; bandenfabrikanten beschikken 
over gedetailleerde instructies voor het repareren van 
banden. Deze instructies zijn verkrijgbaar bij elke 
bandenfabrikant.

I2RH01240011-01



Wielen en banden: 2D-8

Specificaties

Specificaties wielen en banden
U4RS0B2407001

Bandenmaat (standaard)
165/70R14 81T of 185/60R15 84H

Velgmaat (standaard)
14 x 5 J (voor 165/70R14), 15 x 5 1/2 J (voor 185/60R15) of 15 x 5 1/2 JJ (voor 185/60R15)

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

OPMERKING

• Controleer de bandenspanning terwijl de banden koud zijn.

• De voorgeschreven bandenspanning staat vermeld op het bandeninformatielabel en in het 
instructieboekje dat bij het voertuig wordt geleverd.

 

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B2407002

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Wielbout 85 8,5 61,5 ) / )



2D-9 Wielen en banden: 
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3-1 Voorzorgsmaatregelen: 

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot aandrijflijn / as
U4RS0B3000001

Opgelet met bevestigingsdelen
Zie “Opgelet met bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 00”.



Aandrijfas/As: 3A-1

Aandrijfas/As

 Algemene beschrijving

Constructie voorste aandrijfas
U4RS0B3101001

Een tripodekoppeling met constante snelheid wordt gebruikt aan de differentieelzijde van de linkse en rechtse 
aandrijfas. Een kogelgewricht met constante snelheid wordt gebruikt aan de wielzijde van de linkse en rechtse 
aandrijfas. De aandrijfas kan door de tripodekoppeling schuiven in de uitzettings/inkrimpingsrichting.

Plaats van de onderdelen

Positie onderdelen voorste aandrijfas
U4RS0B3103001

I4RS0A310001-02

1. Transmissie 10. Bout halvekogeltap : 50 N·m (5,0 kg-m, 36,5 lb-ft)
2. Aandrijfas 11. Moer aandrijfas : 21 N·m (2,1 kg-m, 15,5 lb-ft)
3. Spoorstangeind 12. Wielbout : 45 N·m (4,5 kg-m, 32,5 lb-ft)
4. Stabilisator 13. Afdichtring aandrijfas : 60 N·m (6,0 kg-m, 43,5 lb-ft)
5. Stabilisatorkoppeling 14. Middelste lagerblok : 175 N·m (17,5 kg-m, 126,5 lb-ft)
6. Moer stabilisatorkoppeling 15. Tussenas : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)
7. Oliepeil/vulplug

: Breng afdichtmiddel  99000-31260 aan op draad
16. Bouten middelste lagerblok : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)

 8. Olieaftapplug
: Breng afdichtmiddel  99000-31260 aan op draad

17. Moer halvekogeltap : Niet opnieuw gebruiken.

9. Moer spoorstangeind 18. Afdichtring halvekogeltap



3A-2 Aandrijfas/As: 

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose voorste aandrijfas
U4RS0B3104001

Reparatie-instructies

Onderdelen van voorste aandrijfas
U4RS0B3106001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Abnormaal lawaai Slijtage of breuk van de 

aandrijfaskoppeling
Vervangen.

Slijtage of breuk van het tussenlager Vervangen.



Aandrijfas/As: 3A-3

I4RS0B310001-02



3A-4 Aandrijfas/As: 

Voorste aandrijfas inspecteren op het voertuig
U4RS0B3106002

• Controleer de stofhoezen op breuken of 
beschadiging.

• Controleer de koppeling aan de wielzijde op lawaai en 
gelijkmatig lopen.

• Controleer de koppeling aan de kant van het 
differentieel (of de tussenas) op gelijkmatig lopen.
Vervang indien defecten worden vastgesteld.

Voorste aandrijfas uitbouwen en inbouwen
U4RS0B3106003

Uitbouwen

1) Verwijder stuiking (1) en verwijder de moer van de 
aandrijfas (2).

2) Verwijder het wiel.
3) Tap de versnellingsbakolie af zoals beschreven in 

“Olieverversing bij semi-automatische transmissie:  
in hoofdstuk 5D”, “A/T-vloeistof verversen:  in 
hoofdstuk 5A”, “Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor in 
hoofdstuk 5B” of “Olieverversing bij 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M15- Motor in hoofdstuk 5B”.

4) Koppel het spoorstangeind (1) los van de fusee (2) 
met een trekker (3).

5) Verwijder de stabilisatorkoppeling zoals beschreven 
onder “Uitbouwen en inbouwen hulpchassis 
vooraan, stabilisatorstang en/of bussen:  in 
hoofdstuk 2B”.

6) Verwijder de bevestigingsbout van de remslang.
7) Verwijder de wieltoerentalsensor en de bout van het 

kogelgewricht van de ophangingsarm (1).

8) Maak de tapeindkogel van de voorste 
ophangingsarm los van de fusee.

[A]: Rechtse aandrijfas (behalve model met M/T en M13-motor) 9. Koppeling aan de tussenas (tripodekoppeling met constante 
snelheid)
: Breng donkergrijs vet, meegeleverd met reserveonderdeel, aan op 
de koppeling.

[B]: Rechtse aandrijfas (model met M/T en M13-motor) 10. Oliekeerring
: Smeer vet 99000-25010 op de olieafdichtingslip.

[C]: Linkse aandrijfas 11. Borgveer middelste lagerblok
[D]: Model met semi-automatische transmissie en M13-motor 12. Middelste lagerblok
[E]: Model met M/T en M15-motor 13. Tussenlager
[F]: Model met A/T en M15-motor 14. Tussenas

1. Borgveer 15. Kruisstuk tripodekoppeling
2. Koppeling aan differentieelzijde (tripodekoppeling met constante 

snelheid)
: Breng donkergrijs vet, meegeleverd met reserveonderdeel, aan op de 
koppeling.

16. Moer aandrijfas

 3. Borgring 17. Bout tussenlagerblok
4. Klemband stofhoes (groot) 18. Demper
5. Stofhoes (zijde differentieel of tussenas) 19. Demperband
6. Klemband stofhoes (klein) : 175 N·m (17,5 kg-m, 126,5 lb-ft)
7. Stofhoes (wielzijde) : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
8. Koppeling aan de wielzijde (kogelgewricht met constante snelheid)

: Breng zwart vet, meegeleverd met reserveonderdeel, aan op de 
koppeling.

: Niet opnieuw gebruiken.

I4RS0A310003-01

I3RM0A310003-01
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Aandrijfas/As: 3A-5

9) Maak gebruik van een bandenlichter (1) of plastic 
hamer (3) en trek de aandrijfaskoppeling (2) eruit om 
de veerring van de koppelingsspie aan de kant van 
het differentieel of de tussenas los te maken.

10) Verwijder de volledige aandrijfas.
11) Verwijder de bouten van het middelste lagerblok (3) 

en maak het middelste lagerblok (2) met de 
tussenas (1) los van het differentieel, indien 
voorzien.

Montage

LET OP!
 

• Wees voorzichtig en beschadig geen 
oliedichtingen en stofhoezen tijdens het 
inbouwen van de aandrijfas.

• Klop nooit met een hamer op een stofhoes. 
Het is enkel toegelaten de koppeling met 
de hand in te steken.

• Controleer of de koppeling aan de 
differentieelzijde volledig is ingestoken en 
de veerring is aangebracht zoals die 
daarvoor was.

 

Monteer de aandrijfas in de omgekeerde volgorde en 
neem de volgende punten in acht.
• Draai elke bout en moer met het voorgeschreven 

aantrekkoppel aan zoals beschreven in “Positie 
onderdelen voorste aandrijfas: ”. 

• Draai de bevestigingsbout van de remslang met het 
voorgeschreven koppel vast.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout remslang:  25 N·m (2,5 kgf-m, 
18,0 lb-ft)

• Vul de versnellingsbak met olie zoals beschreven 
onder “Olieverversing bij semi-automatische 
transmissie:  in hoofdstuk 5D”, “A/T-vloeistof 
verversen:  in hoofdstuk 5A”, “Olieverversing bij 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M13- Motor in hoofdstuk 5B” of “Olieverversing bij 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M15- Motor in hoofdstuk 5B”.

• Controleer de spoorafstelling zoals beschreven onder 
“Inspecteren en afstellen voorwieluitlijning:  in 
hoofdstuk 2B” en regel ze eventueel bij.

Voorste aandrijfas demonteren en monteren
U4RS0B3106004

Demonteren

LET OP!
 

• Demonteren van koppeling wielzijde is niet 
toegelaten. Indien lawaai of een 
beschadiging wordt vastgesteld, als 
geheel vervangen.

• Het kruisstuk van de tripodekoppeling niet 
demonteren. In geval van een defect, de 
koppeling aan de differentieelzijde als 
geheel vervangen.

 

[A]: Aandrijfas ingebracht aan de kant van het differentieel
[B]: Aandrijfas ingebracht aan de kant van de tussenas

I4RS0A310005-01
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3A-6 Aandrijfas/As: 

1) De grote klemband van de stofhoes aan de kant van 
het differentieel (of de tussenas) (1) als volgt 
verwijderen.
• Voor grote stofhoesklemband zonder koppeling:

Verwijder de grote klemband van de stofhoes door 
met een plastic hamer op de  stofhoes en de 
klemband te kloppen. Als het moeilijk is de grote 
klemband van de stofhoes te verwijderen, gebruik 
dan een nijptang of een ijzerzaag en zorg ervoor 
de koppelingsbehuizing niet te beschadigen.

• Voor grote stofhoesklemband met koppeling:
Trek de haken van de grote klemband van de 
stofhoes samen en verwijder de klemband.

2) Verwijder vet van de as en verwijder veerring (1) met 
een speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

3) Verwijder het kruisstuk van de tripodekoppeling (1) 
met een driedelige trekker (2).

LET OP!
 

Tripodekoppelingen, behalve de kast ervan,  
niet wassen om problemen, veroorzaakt door 
de wasoplossing, te voorkomen. Ontvet de 
tripodekoppeling met een doek.
 

4) Verwijder de kleine stofhoeklemband aan de kant 
van het differentieel (of de tussenas) en trek de 
stofhoes vervolgens aan de kant van het differentieel 
(of de tussenas) van de as.

5) Verwijder de demperband en trek de demper uit door 
de as, indien voorzien.

6) Verwijder de stuiking (5) van de grote klemband aan 
de wielzijde (1) en de kleine klemband (3) met 
behulp van platte staaf (2) of dergelijke, en trek 
vervolgens de stofhoes aan de wielzijde (4) van de 
as.

[A]: Voor grote stofhoesklemband zonder koppeling
[B]: Voor grote stofhoesklemband met koppeling

I4RH0A310004-01

I3RH0A311009-01
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Aandrijfas/As: 3A-7

Monteren
Op basis van afwijkingen die voor de demontage en 
tijdens de visuele controle van de onderdelen werden 
gevonden, maakt u vervangingsonderdelen klaar en 
monteert u de onderdelen opnieuw.
Zorg ervoor dat de koppeling aan de wielzijde (1) en de 
behuizing van de triopodekoppeling (2) grondig zijn 
gereinigd en aan de lucht gedroogd.
Vervang de stofhoe(s)(zen) (3) door (een) nieuwe.

LET OP!
 

• Stofhoezen nooit wassen in een 
ontvettingsmiddel als benzine of kerosine 
enz. Wassen in een ontvettingsmiddel 
veroorzaakt veroudering van de 
stofhoezen.

• Om de koppeling optimaal te laten 
presteren, moet u onderscheid maken 
tussen de twee soorten vet in de 
reparatieset en de voorgeschreven 
hoeveelheid aanbrengen in de betreffende 
koppeling, zoals hieronder beschreven.

 

1) Was de gedemonteerde onderdelen (behalve 
stofhoezen). Na het wassen de onderdelen volledig 
drogen met lucht.

2) Reinig stofhoezen met een doek. 
3) Breng vet aan in de koppeling aan de wielzijde. 

Gebruik het voorgeschreven vet in een tube die als 
reserveonderdeel is meegeleverd met de 
stofhoezenset aan de wielzijde.

Kleur vet.
: Zwart

Hoeveelheid
: 55 – 75 g (1,9 – 2,6 oz)

4) Monteer een stofhoes aan de wielzijde op de as.
5) Vul de stofhoes met het voorgeschreven vet.
6) Bevestig een nieuwe grote klemband (3) en een 

kleine klemband (4) aan de wielzijde op de stofhoes 
en plaats het buitenste uiteinde van de klemband (1) 
in tegengestelde richting van de voorwaartse 
draairichting (2) zoals de afbeelding laat zien.

[A]: Wielzijde
[B]: Kant differentieel (of tussenas)

I4RS0A310007-01

I4RS0A310009-01



3A-8 Aandrijfas/As: 

7) Maak de klembanden (1) stevig vast met speciaal 
gereedschap.

LET OP!
 

De stofhoes niet samendrukken of 
vervormen wanneer u ze bevestigt met de 
klembanden.
Vervorming van de stofhoes door de lucht 
eruit te knijpen, vermindert de levensduur 
ervan.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09943–57010

8) Monteer de demper (1) op de aandrijfas volgens de 
hierna opgegeven afmetingen, indien voorzien.

Montagepositie aandrijfasdemper
“a”: 154 – 160 mm (6,1 – 6,3 in.)

9) Monteer voorlopig een nieuwe kleine klemband aan 
de kant van het differentieel (of de tussenas) en een 
nieuwe stofhoes (1) aan de kant van het differentieel 
(of de tussenas), en breng vet aan op de 
tripodekoppeling (2). Gebruik het specifieke vet in de 
tube bij de reserveonderdelen meegeleverd.

10) Monteer het kruisstuk van de tripodekoppeling (3) op 
de as met speciaal gereedschap en een hamer, 
gericht naar de binnenzijde van de schuine glijspie 
(wielzijde), en bevestig daarna met de nieuwe 
veerring (4).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107
(B):  09925–98220

11) Breng vet (meegeleverd met reserveonderdelen) 
aan in de behuizing van de tripodekoppeling (1) en 
verbind ze met de tripodekoppeling.

Kleur vet.
“A”: Donkergrijs

Hoeveelheid
“A”: 70 – 90 g (2,5 – 3,2 oz)

12) Bevestig de stofhoes (1) op de groeven van de as en 
de behuizing (2) en pas de lengte aan de 
onderstaande specificatie aan.

(A)

1

(A)

1

I4RS0A310010-01
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Aandrijfas/As: 3A-9

13) Steek een schroevendraaier in de stofhoes en laat 
lucht in de stofhoes zodat de luchtdruk in de 
stofhoes dezelfde wordt als de atmosferische druk.

Montagepositie stofhoes aandrijfas (afstand 
tussen uiteinde behuizing en kleine klemband)
Linkse en rechtse aandrijfas (model met M/T en 
M13-motor) “a”: 142,0 mm (5,59 in.)
Linkse aandrijfas (behalve model met M/T en 
M13-motor) “a”: 152,0 mm (5,98 in.)
Rechtse aandrijfas (behalve model met M/T en 
M13-motor) “b”: 176,0 mm (6,93 in.)

LET OP!
 

• Buig elke stofhoes in de tegengestelde 
richting dan de voorwaartse draairichting.

• De stofhoes niet samendrukken of 
vervormen wanneer u ze bevestigt met de 
klembanden. Vervorming van de stofhoes 
door de lucht eruit te knijpen, vermindert 
de levensduur ervan.

 

14) Bevestig een nieuwe grote klemband (3) en een 
kleine klemband (4) aan de kant van het differentieel 
(of de tussenas) op de stofhoes en plaats het 
buitenste uiteinde van de klemband (1) in 
tegengestelde richting van de voorwaartse 
draairichting (2) zoals de afbeelding laat zien.

15) Bevestig de grote klemband (1) en kleine klemband 
(5) aan de kant van het differentieel (of de tussenas) 
door de haken (2) met speciaal gereedschap te 
trekken en de haken (3) in opening en raam (4) te 
steken.

Speciaal gereedschap
(A):  09943–57020

[A]: Aandrijfas ingebracht aan de kant van het differentieel
[B]: Aandrijfas ingebracht aan de kant van de tussenas

I4RS0B310004-01

I4RS0B310007-01
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3A-10 Aandrijfas/As: 

Tussenas en tussenlagerblok demonteren en 
monteren

U4RS0B3106005
OPMERKING

Controleer het tussenastype zoals 
beschreven onder “Onderdelen van voorste 
aandrijfas: ”.
 

Model met semi-automatische transmissie en M13-
motor en M/T en M15-motor

Demonteren

1) Met hydraulische druk (1) de tussenas (2) uit het 
tussenaslager trekken.

2) Verwijder oliedichtingen van tussenlagerblok (3).

3) Verwijder de borgveer (1) van het lagerblok met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06108

4) Verwijder het tussenlager uit het tussenlagerblok.

Monteren
Monteer tussenas in de omgekeerde volgorde en neem 
de volgende punten in acht.
• Bij het installeren van de borgveer van het lagerblok 

(1) ervoor zorgen dat die stevig past in de 
borgveergroeven in het tussenlagerblok (2) zoals 
getoond.

• Bij het installeren van de linkse oliekeerring (1) en 
rechtse oliekeerring (2) met speciaal gereedschap, 
ervoor zorgen dat de oliedichtingen in de juiste 
richting en positie zijn geïnstalleerd zoals getoond in 
de afbeelding.

Speciaal gereedschap
:  09925–15410

Afstand
Model met semi-automatische transmissie en 
M13-motor
“a”: 7 – 8 mm (0,28 – 0,31 in.)
“b”: 0 – 1 mm (0 – 0,04 in.)
Model met M/T en M15-motor
“a”: 8 – 9 mm (0,13 – 0,35 in.)
“b”: 2 – 3 mm (0,08 – 0,11 in.)

• Zorg ervoor vet aan te brengen op de oliekeerringlip 
en op de zijkant van het lager zoals getoond in de 
afbeelding.

“A”:  Vet 99000–25010

I3RM0A310012-01

I3RH0A311005-01

[A]: Model met semi-automatische transmissie en M13-motor
[B]: Model met M/T en M15-motor

I4RS0B310005-01

1 2

“A” “A”

“a” “b”

I4RS0A310014-01
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• Druk de tussenas (1) in via de linker oliekeerring (2).

Model met A/T en M15-motor

Demonteren

1) Verwijder de oliekeerring en borgveer aan de 
wielzijde van het tussenlagerblok (3).

2) Trek (1) de tussenas (2) uit het tussenaslager met 
een hydraulische pers.

3) Verwijder oliekeerring van tussenlagerblok (3).

4) Verwijder de borgveer (1) van het lagerblok met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06108

5) Verwijder het tussenlager uit het tussenlagerblok.

Monteren

1) Monteer het tussenlager (1) op het tussenlagerblok 
(2) en monteer de borgveer (3) in de groef van het 
lagerblok zoals getoond in de afbeelding.

2) Monteer de linkse oliekeerring (1) op het 
tussenlagerblok (2) met behulp van speciaal 
gereedschap tot ze vlak zit met het lagerblok en 
breng vervolgens vet aan op de lip van de 
oliekeerring.

“A”:  Vet 99000–25010

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75510

3) Druk de tussenas (1) in vanaf de linkse oliekeerring 
en monteer de borgveer (2) in de groef van de 
tussenas zoals getoond in de afbeelding.

[A]: Model met semi-automatische transmissie en M13-motor
[B]: Model met M/T en M15-motor

I4RS0B310006-01

I3RM0A310012-01

I3RH0A311005-01

2

1

3

I4RS0A310016-01

2

1
(A)

“A”

I4RS0A310017-01

I4RS0A310018-01
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4) Monteer de rechtse oliekeerring (1) op het 
tussenlagerblok (2) met behulp van speciaal 
gereedschap tot ze vlak zit met het lagerblok en 
breng vervolgens vet aan op de lip van de 
oliekeerring.

“A”:  Vet 99000–25010

Speciaal gereedschap
(A):  09913–85210

Inspecteren van de voorste aandrijfas
U4RS0B3106006

• Controleer as en koppeling op beschadiging, slijtage 
en doorbuigen. Vervang ze indien nodig.

• Controleer borgring en veerring op breuken of 
vervorming. Vervang indien nodig.

• Controleer de stofhoezen op breuken of 
beschadiging.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B3107001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Positie onderdelen voorste aandrijfas: ”
“Onderdelen van voorste aandrijfas: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B3108001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Positie onderdelen voorste aandrijfas: ”
“Onderdelen van voorste aandrijfas: ”
 

I4RS0A310019-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bevestigingsbout remslang 25 2,5 18,0 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / ) / )
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Speciaal gereedschap
U4RS0B3108002

09900–06107 09900–06108
Veerringtang (open type) Veerringtang (sluitend type)
) / ) ) / )

09913–75510 09913–85210
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) )

09925–15410 09925–98220
Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

Inbouwgereedschap voor 
lager

) )

09943–57010 09943–57020
Klembandsamendrukker Klembandsamendrukker
) )
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Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen remmen
U4RS0B4000001

Opgelet met de ophanging
Zie “Opgelet met de ophanging:  in hoofdstuk 00”.

Opgelet met wielen en banden
Zie “Opgelet met wielen en banden:  in hoofdstuk 00”.

Opgelet met de remmen
Zie “Opgelet met de remmen:  in hoofdstuk 00”.

Algemene Voorzorgsmaatregelen
Zie “Algemene Voorzorgsmaatregelen:  in hoofdstuk 00”.

Voertuig-hefpunten
Zie “Voertuig-Hefpunten:  in hoofdstuk 0A”.

Opgelet met bevestigingsdelen
Zie “Opgelet met bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 00”.

Informatie bevestigingsdelen
Zie “Informatie bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.



4A-1 Remsysteem en diagnose: 

Remsysteem en diagnose

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen remsysteem
U4RS0B4100001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagsysteem-onderhoudswaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Opmerking bij diagnose remsysteem
Zie “Opmerking bij diagnose remsysteem: ”.

Algemene beschrijving

Constructie remsysteem
U4RS0B4101001

Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, ontwikkelt zich in de hoofdremcilinder een hydraulische druk die de zuigers in 
werking stelt (twee vooraan en vier achteraan).
De hoofdremcilinder is een tandemhoofdremcilinder. Remleidingen zijn aangesloten op de hoofdremcilinder en deze 
vormen twee onafhankelijke circuits. De ene verbindt de remmen rechts voor en links achter, en de andere verbindt de 
remmen links voor en rechts achter.
In dit remsysteem worden schijfremmen gebruikt voor de voorwielrem en trommelremmen (primaire / secundaire 
remschoen) voor de achterwielrem.
De parkeerrem is mechanisch. Deze oefent enkel remkracht uit op de achterwielen door middel van de kabel en het 
mechanische verbindingssysteem. Dezelfde remschoenen worden gebruikt zowel voor de parkeerrem als voor de 
voetremmen.

OPMERKING

De afbeelding toont een auto met het stuur links.
 

A

5

3
2

1
4 7

7
6

I4RS0B410001-01

1. Rembekrachtiger 4. Primaire zijde 7. Parkeerremkabel
2. Hoofdremcilinder 5. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 

van het ABS
A: Vooruit

3. Secundaire zijde 6. Parkeerremhendel
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Constructie voorwielremslang/-leiding
U4RS0B4101002

Voor voertuig met ABS

I4RS0B410002-01

[A]: Voor voertuig met links stuur 4. Van ABS hydraulische eenheid naar 
linkervoorwielrem

9. Bevestigingsmoer hoofdremcilinder

[B]: Voor voertuig met rechts stuur 5. ABS hydraulische eenheid : 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft)
1. Van hoofdremcilinder (primair) naar ABS 

hydraulische eenheid
6. Hoofdremcilinder : 15 N·m (1,5 kg-m, 11,0 lb-ft)

2. Van hoofdremcilinder (secundair) naar ABS 
hydraulische eenheid

7. Van ABS hydraulische eenheid naar 
linkerachterwielrem

3. Van ABS hydraulische eenheid naar 
rechtervoorwielrem

8. Van ABS hydraulische eenheid naar 
rechterachterwielrem
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Constructie achterwielremslang/-leiding
U4RS0B4101003

Diagnose-informatie en -procedures

Opmerking bij diagnose remsysteem
U4RS0B4104001

Remtestrit
De remmen moeten worden getest op een droge, 
schone, effen en tamelijk vlakke weg met weinig verkeer. 
Test de remmen door met verschillende snelheden licht 
en hard te remmen om na te gaan of het voertuig 
efficiënt en gelijkmatig tot stilstand komt. Controleer ook 
of het voertuig "spoort" zonder dat de remmen worden 
bediend. Indien dit het geval is, controleer dan de 
bandenspanning, voorwieluitlijning en 
voorwielophangingsbevestigingen. Raadpleeg de 
diagnosetabel voor andere oorzaken.

Remvloeistoflekken
Controleer het vloeistofpeil van de hoofdremcilinder. Een 
lichte daling van het vloeistofpeil is te wijten aan normale 
remblokslijtage maar een abnormaal laag peil duidt op 
een lek in het systeem. Controleer in dat geval het hele 
remsysteem op lekken. Bij het minste spoor van lekkage 
dient de oorzaak te worden verholpen of moeten defecte 
onderdelen worden vervangen.

Inferieure of vervuilde remvloeistof
Verkeerde remvloeistof, minerale olie of water in de 
vloeistof kunnen de remvloeistof doen koken of de 
rubberen onderdelen van het hydraulische systeem 
aantasten.

Wanneer primaire zuigerkommen zijn gezwollen, zijn 
rubberen onderdelen aangetast. Dit blijkt ook uit 
gezwollen wielcilinderzuigerkommen van de 
trommelremmen.
Wanneer het rubber is aangetast, moeten alle 
onderdelen van het hydraulische systeem worden 
gedemonteerd en gewassen met alcohol. Droog deze 
onderdelen met gecomprimeerde lucht voor het 
monteren om het systeem alcoholvrij te houden. 
Vervang alle rubberen onderdelen van het systeem, met 
inbegrip van slangen. Controleer bij het werken aan het 
remsysteem ook of er vloeistof op de remblokken zit. 
Vervang de blokken wanneer er teveel vloeistof op zit.
Wanneer de dichtingen van de hoofdremcilinderzuiger in 
orde zijn, controleer dan op lekkage of overdreven 
warmteontwikkeling. Wanneer u geen lekken vindt, tap 
dan de vloeistof af, spoel met remvloeistof, vul en 
ontlucht het systeem.
Het systeem moet worden gespoeld bij twijfel omtrent de 
kwaliteit van de vloeistof of wanneer vloeistof werd 
gebruikt die eraan blootgestelde onderdelen heeft 
vervuild.

I4RS0B410003-01

A: Aanzicht A 4: Remschoen rechts achter
1. Naar remslang links achter 5: Remslang links achter naar linkerrem
2. Naar remslang rechts achter 6: Remslang rechts achter naar rechterrem
3. Remschoen links achter
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Symptoomdiagnose remsysteem
U4RS0B4104002

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Onvoldoende remkracht Remvloeistof lekt uit remleidingen Lek zoeken en repareren.

Olie op remschijf of -blokken. Reinigen of vervangen.
Oververhitte remmen Oorzaak opsporen en repareren.
Slecht contact tussen blokken en 
remtrommel

Repareren voor beter contact.

Olie of water op remschoenvoeringen. Vervangen.
Sterk versleten remblokvoeringen Vervangen.
Defecte wielremcilinders Repareren of vervangen.
Remzadel defect Repareren of vervangen.
Lucht in systeem Systeem ontluchten.
ABS (antiblokkeerremsysteem) defect, 
indien voorzien

Systeem controleren en vervangen naar 
vereist.

Remmen functioneren 
niet samen

Water of olie op remblokvoeringen en/of 
remschoenvoeringen

Vervangen.

Speling trommel/schoen verkeerd 
afgesteld bij sommige remmen 
(zelfregelend mechanisme defect)

Controleer of het zelfregelende mechanisme 
defect is.

Schijf en/of trommel is onrond bij 
sommige remmen

Vervangen.

Bandenspanning niet overal gelijk Blaas de banden evenveel op.
Defect aan wielremcilinders Repareren of vervangen.
Verstoorde voorwieluitlijning Afstellen zoals voorgeschreven.
Verschillende banden op eenzelfde as De profieldiepte van banden op dezelfde as 

moet ongeveer gelijk zijn.
Remleidingen of -slangen verstopt Controleer op zachte slangen en beschadigde 

leidingen. Vernieuw de slangen en de 
dubbelwandige stalen remleiding.

Remzadel defect Controleer op vastgelopen of losse zuigers en 
voldoende smering van de zadelglijpen.
Zadel moet glijden.

Loszittende ophangingsonderdelen Controleer alle ophangingsbevestigingen.
Losse remzadels Controleer de bouten en draai ze aan met het 

voorgeschreven koppel.
Remmen piepen zonder 
dat het rempedaal wordt 
ingetrapt

Voorste remvoering versleten Remblokken vervangen.
Slijtage-indicator raakt remschijf Blokken vervangen.

Overdreven pedaalslag Remsysteem deels defect Controleer het remsysteem en repareer naar 
vereist.

Onvoldoende vloeistof in 
hoofdremcilinderreservoirs

Reservoirs vullen met goedgekeurde 
remvloeistof.
Controleren op lekken en lucht in het 
remsysteem.
Waarschuwingslampje controleren. Systeem 
ontluchten indien nodig.

Lucht in systeem (pedaal voelt zacht/
sponzig aan)

Systeem ontluchten.

Achterremmen niet afgesteld 
(zelfregelend mechanisme defect)

Zelfregelend mechanisme repareren.
Achterremmen afstellen.

Verbogen remschoenen Remschoenen vervangen.
Achterremschoenen versleten Remschoenen vervangen.

Rem geblokkeerd (bij 
voertuig met ABS)

ABS defect Controleer het systeem zoals beschreven in 
“ABS controleren:  in hoofdstuk 4E”.



4A-5 Remsysteem en diagnose: 

Slepende remmen (alle 
remmen slepen licht 
nadat het pedaal is 
losgelaten)

Hoofdremcilinderzuigers keren niet 
goed terug

Vervang de hoofdremcilinder.

Remleidingen of -slangen verstopt Controleer op zachte slangen of beschadigde 
leidingen en vervang de slangen en/of 
leidingen door nieuwe.

Parkeerrem verkeerd afgesteld Controleren en afstellen zoals 
voorgeschreven.

Verzwakte of gebroken terugstelveren in 
de rem

Vervangen.

Slappe kabels of stangen parkeerrem Repareren of vervangen.
Wielremcilinder of zadelzuiger loopt vast Repareer indien nodig.
Sterk versleten zuigerafdichtring in 
remzadel

Zuigerafdichtring vervangen.

Verkeerde vrije rempedaalhoogte Controleer de vrije rempedaalhoogte
Pedaal pulseert bij het 
intrappen

Wiellagers beschadigd of los Wiellagers vervangen.
Fusee of achterwielas vervormd Fusee of achterwielas vervangen.
Overdreven laterale schijfslingering Controleer zoals voorgeschreven. Vervang of 

bewerk de schijf indien ze niet binnen de 
specificaties valt.

Parallelisme tussen remblok en schijf 
niet zoals voorgeschreven

Controleer zoals voorgeschreven. Vervang of 
bewerk de schijf indien ze niet binnen de 
specificaties valt.

Achterremtrommels niet rond Slingering controleren
Trommel repareren of vervangen zoals vereist.

Remgeluid Verglaasde remvoeringen of vreemd 
materiaal op voeringen

Remvoeringen repareren of vervangen.

Remvoeringen versleten of vervormd Remvoering (of blok) vervangen.
Losse voorwiellagers Wiellagers vervangen.
Ankerplaten vervormd of loszittende 
bevestigingsbouten

Bevestigingsbouten vervangen of aandraaien.

Slijtage-indicator raakt remschijf Blokken vervangen.
Remwaarschuwingslampj
e licht op na het starten 
van de motor

Parkeerrem staat op Zet de parkeerrem af en controleer of het 
remwaarschuwingslampje dooft.

Onvoldoende remvloeistof Vul remvloeistof bij.
Remvloeistof lekt uit remleiding Zoek het lek, repareer het en vul remvloeistof 

bij.
Circuit remwaarschuwingslampje defect Repareer het circuit.
EBD-systeem defect, indien uitgerust 
met ABS.

Controleer het systeem zoals beschreven in 
“EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje) blijft branden:  in 
hoofdstuk 4E”.

Remwaarschuwingslampj
e licht op wanneer het 
rempedaal wordt 
ingetrapt

Remvloeistof lekt uit remleiding Zoek het lek, repareer het en vul remvloeistof 
bij.

Onvoldoende remvloeistof Vul remvloeistof bij.

Remwaarschuwingslampj
e licht niet op, zelfs niet 
wanneer de parkeerrem 
wordt aangetrokken

Circuit remwaarschuwingslampje defect Lampje vervangen of circuit repareren.

ABS-
waarschuwingslampje 
licht op na het starten van 
de motor (indien 
voorzien)

ABS defect Controleer het systeem zoals beschreven in 
“ABS controleren:  in hoofdstuk 4E”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Remsysteem en diagnose: 4A-6

Reparatie-instructies

Inspecteren van vrije hoogte rempedaal
U4RS0B4106001

1) Controleer de vrije rempedaalhoogte Regel de vrije 
hoogte zoals beschreven in 2) en 6) indien ze buiten 
de specificaties valt.

Vrije rempedaalhoogte "a" vanaf vloer.
130 – 150 mm (5,1 – 5,9 in.)

2) Controleer de afstand tussen het bevestigingsvlak 
van de bekrachtiger en het midden van de 
gaffelpenopening. Nadat de drukstanggaffel van de 
bekrachtiger terug is geplaatst, moet de meting 
worden bijgesteld (zie “Inspecteren rembekrachtiger: 
”).

3) Controleer de positie van de remlichtschakelaar. 
Regel die bij wanneer ze buiten de specificaties valt.

4) Controleer het pedaal op vervorming.
5) Controleer de installatie van de rembekrachtiger.
6) Controleer de lengte van de drukstang van de 

rembekrachtiger.

Inspecteren van rempedaalspeling
U4RS0B4106002

De rempedaalspeling moet binnen de onderstaande 
specificaties vallen. Indien dat niet het geval is, 
controleer dan de installatiepositie van de 
remlichtschakelaar en stel die eventueel bij.
Controleer ook de pedaalasbout en 
bekrachtigergaffelpen op losheid en vervang ze 
eventueel.

Rempedaalspeling
“a”: 1 – 8 mm (0,04 – 0,31 in.)

ABS-
waarschuwingslampje 
licht op wanneer het 
rempedaal wordt 
ingetrapt (indien 
voorzien)

ABS defect Controleer het systeem zoals beschreven in 
“ABS controleren:  in hoofdstuk 4E”.

Het ABS-
waarschuwingslampje 
licht geen 2 sec. op nadat 
het contactslot op ON 
werd gezet (indien 
uitgerust)

Gloeilamp verbrand Vervang de gloeilamp.
ABS defect Controleer het systeem zoals beschreven in 

“ABS controleren:  in hoofdstuk 4E”.

ABS-
waarschuwingslampje 
knippert (indien voorzien)

Nieuw samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS 
geïnstalleerd.

Voer “Controleren van de werking van de 
hydraulische eenheid van het ABS:  in 
hoofdstuk 4E” uit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

I4RS0B410004-01

“a”
I3RH0A410010-01



4A-7 Remsysteem en diagnose: 

Inspecteren van overdreven pedaalslag
U4RS0B4106003

1) Start de motor.
2) Trap het rempedaal enkele malen in.
3) Trap het rempedaal in met een kracht van ongeveer 

300 N (30 kg, 66 lbs) en meet de speling "a" tussen 
het pedaal en de vloer (dashboardpaneel). Als de 
speling "a" minder is dan de voorgeschreven 
waarde, zijn waarschijnlijk de 
achterwielremschoenen versleten of zit er lucht in de 
leidingen. Indien de speling "a" minder is dan 
voorgeschreven, zelfs na het vervangen van 
remschoenen en het ontluchten van het systeem, is 
een andere mogelijke doch weinig voorkomende 
oorzaak een storing van de 
remschoenstelschroeven van de achterwielen of een 
ontregeling van de drukstanglengte van de 
rembekrachtiger.
• Ontlucht het remsysteem. Zie “Ontluchten van het 

remsysteem: ”.
• Bouw de remtrommels uit om de stelschroeven te 

inspecteren. (Zie “Achterwielremtrommel 
uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 4C”.) 
Corrigeren of vervangen indien defecten worden 
vastgesteld.

Speling "a" tussen rempedaal en vloer.
meer dan 75 mm (2,95 in.)

Inspecteren van hoofdremcilinder en 
remvloeistofpeil

U4RS0B4106004

1) Controleer hoofdremcilinder, reservoir en 
reservoirslang (indien voorzien) op barsten, 
beschadiging en remvloeistoflekken. Repareren of 
vervangen indien defecten worden vastgesteld.

2) Controleer of het vloeistofpeil zich tussen de 
aanduidingen MAX en MIN op het reservoir bevindt.

OPMERKING

Gebruik altijd remvloeistof zoals vermeld op 
de dop van het reservoir of in de 
gebruikershandleiding van het betreffende 
voertuig. Het gebruik van andere vloeistof is 
ten strengste verboden.
Het vloeistofpeil moet zich tussen de 
aanduidingen MIN en MAX op het reservoir 
bevinden.
Vul vloeistof bij tot de aanduiding MAX 
wanneer het remwaarschuwingslampje soms 
oplicht tijdens het rijden.
Inspecteer het remsysteem op lekken 
wanneer het vloeistofpeil snel daalt. Repareer 
lekken en vul vloeistof bij tot het 
voorgeschreven peil.
 

LET OP!
 

Gebruik geen schokdempervloeistof noch 
andere vloeistof die minerale olie bevat. 
Gebruik geen recipiënt dat al werd gebruik 
voor minerale olie noch een met water 
bevochtigd recipiënt. Minerale olie kan de 
rubberen onderdelen van het hydraulisch 
remsysteem doen zwellen en vervormen 
terwijl water in de remvloeistof het kookpunt 
verlaagt. Hou alle recipiënten met vloeistof 
afgesloten om vervuiling te voorkomen.
 

I4RS0B410005-01

I4RS0B410006-01



Remsysteem en diagnose: 4A-8

Remlichtschakelaar afstellen
U4RS0B4106005

De afstelling gebeurt als volgt. Trek het rempedaal naar 
u toe en hou het vast terwijl u de schakelaar zo instelt 
dat de speling tussen het uiteinde van de schroefdraad 
en het rempedaal is zoals voorgeschreven. Zet 
vervolgens vast door naar rechts te draaien.

Speling tussen rempedaal en remlichtschakelaar
“a”: 1,2 – 2,2 mm (0,05 – 0,08 in.)

Ontluchten van het remsysteem
U4RS0B4106006

LET OP!
 

De remvloeistof beschadigt het lakwerk. Als 
de vloeistof per ongeluk op het lakwerk komt, 
moet ze onmiddellijk worden weggeveegd en 
moet het lakwerk worden gereinigd.
 

Ontluchten is noodzakelijk om eventuele lucht die in het 
hydraulische remsysteem is geraakt, te verwijderen.
Hydraulische leidingen van remsystemen zijn gebaseerd 
op het diagonale splitsysteem. Wanneer een remleiding 
losgekoppeld is geweest van het wiel moet er worden 
ontlucht aan beide uiteinden van de leiding van de 
verwijderde remleiding. Wanneer een 
koppelingsonderdeel van de hoofdremcilinder of een 
ander koppelingsonderdeel tussen de hoofdremcilinder 
en elke rem (wiel) is verwijderd geweest, moet het 
hydraulische remsysteem worden ontlucht aan alle vier 
wielremmen.

OPMERKING

Begin het ontluchten met de wielremcilinder 
het verst van de hoofdremcilinder en dan aan 
het voorste remzadel van dezelfde 
remleiding. Herhaal dit voor de andere 
remleiding.
 

1) Vul de hoofdremcilinder met remvloeistof en zorg dat 
deze tijdens het ontluchten ten minste halfvol 
vloeistof blijft.

:  Remvloeistof  (DOT 4)

2) Verwijder de ontluchtingsdop. Bevestig een vinylbuis 
(1) op de ontluchtingsplug en steek het andere einde 
in de vergaarbak (2).

3) Trap het rempedaal verschillende malen in, hou het 
daarna ingetrapt en draai ondertussen de 
ontluchtingsplug een derde tot een halve slag.

I4RS0B410007-01

1. Rechtse remzadel 4. Linkse wielremcilinder
2. Linkse remzadel A: VOOR
3. Rechtse wielremcilinder B: ACHTER

I2RH01410013-01

I4RS0B410006-01

I2RH01410015-01



4A-9 Remsysteem en diagnose: 

4) Wanneer er bijna geen vloeistofdruk meer is in de 
remcilinder, de ontluchtingsplug opnieuw 
vastdraaien.

5) Herhaal dit tot er geen luchtbellen meer in de 
hydraulische leiding zitten.

6) Wanneer er geen bellen meer zijn, het rempedaal 
ingetrapt houden en de ontluchtingsplug 
vastdraaien.

Aantrekkoppel
Ontluchtingsplug voorste remzadel:  8,0 N·m (0,8 
kgf-m, 6,0 lb-ft)
Ontluchtingsstop achterste wielremcilinder:  7,5 
N·m (0,75 kgf-m, 5,5 lb-ft)

7) Bevestig daarna de ontluchtingsdop.
8) Nadat het ontluchten klaar is, vloeistofdruk 

toevoegen op de buisleiding en controleren op 
lekken.

9) Vul het reservoir bij met vloeistof tot het aangegeven 
niveau.

10) Controleer het rempedaal op sponzigheid. Indien 
sponzigheid wordt vastgesteld, moet de hele 
ontluchtingsprocedure herhaald worden.

Uitbouwen en inbouwen voorste remslang / 
remleiding

U4RS0B4106007

Uitbouwen

1) Krik het voertuig op en ondersteun het goed. 
Verwijder het wiel.

OPMERKING

Dit is niet nodig voor het uitbouwen van 
verbindingsleidingen van de 
hoofdremcilinder.
 

2) Verwijder vuil en vreemde bestanddelen van de 
koppelstukken aan de uiteinden van slangen of 
leidingen.

3) Tap de vloeistof af uit het reservoir.

LET OP!
 

Wees voorzichtig dat er geen remvloeistof op 
het lakwerk terechtkomt. Spoel gemorste 
remvloeistof meteen af met water om te 
voorkomen dat het lakwerk wordt 
beschadigd.
 

4) Koppel de remslang of -leiding los.

Inbouwen
Het inbouwen van de remslang gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende punten in acht.
• Zorg ervoor dat het stuur zich in de rechtuitstand 

bevindt en de slang niet is gedraaid noch gekinkt.
• Controleer of de slang niet in contact komt met 

onderdelen van de wielophanging bij het nemen van 
een scherpe bocht naar rechts of naar links. Verwijder 
de slang en corrigeer indien dit wel het geval is. Vul 
het reservoir tot het voorgeschreven niveau met 
remvloeistof.

• Monteer de remslang met de markering naar buiten 
toe.

• Ontlucht het remsysteem. Zie “Ontluchten van het 
remsysteem: ”.

• Voer een remtest uit en controleer ieder gemonteerd 
onderdeel op vloeistoflekkage.

I2RH01410016-01

I2RH01410017-01

I4RS0B410006-01

I4RS0B410008-01



Remsysteem en diagnose: 4A-10

Uitbouwen en inbouwen achterste remslang / 
remleiding

U4RS0B4106008

Uitbouwen

1) Krik het voertuig op en ondersteun het goed. 
Verwijder het wiel.

2) Verwijder vuil en vreemde bestanddelen van de 
koppelstukken aan de uiteinden van slangen of 
leidingen.

3) Tap de vloeistof af uit het reservoir.

LET OP!
 

Wees voorzichtig dat er geen remvloeistof op 
het lakwerk terechtkomt. Spoel gemorste 
remvloeistof meteen af met water om te 
voorkomen dat het lakwerk wordt 
beschadigd.
 

4) Koppel de remslang of -leiding los.

Inbouwen
Het inbouwen van de remslang gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende punten in acht.
• Vul het reservoir tot het voorgeschreven niveau met 

remvloeistof.
• Ontlucht het remsysteem. Zie “Ontluchten van het 

remsysteem: ”.
• Voer een remtest uit en controleer ieder gemonteerd 

onderdeel op vloeistoflekkage.
• Gebruik nooit een verwijderde beschermmoer 

opnieuw. Gebruik een nieuwe moer.
• Monteer de klemmen zoals de afbeelding laat zien en 

draai de bouten aan.
• Na het monteren controleren of de slang niet is 

gedraaid noch gekinkt.

Inspecteren van de remslangen en 
remleidingen

U4RS0B4106009

Slang
Controleer de remslang op beschadiging, barsten en 
afschuring van de buitenbekleding, op lekken en blazen. 
Hiervoor dient eventueel gebruik te worden gemaakt van 
een lamp en spiegel. Indien de remslang in de 
bovenstaande toestand verkeert, moet ze worden 
vervangen.

Leiding
Inspecteer de leiding op beschadiging, barsten, deuken 
en corrosie. Vervang ze indien defecten worden 
vastgesteld.

I4RS0B410009-01



4A-11 Remsysteem en diagnose: 

Onderdelen hoofdremcilinder
U4RS0B4106010

LET OP!
 

Demonteer nooit een hoofdremcilinder want die wordt als set geleverd.
Vervang de hoofdremcilinder indien defecten worden vastgesteld.
 

OPMERKING

De afbeelding toont een auto met het stuur links.
 

Uitbouwen en inbouwen hoofdremcilinder
U4RS0B4106012

Uitbouwen

LET OP!
 

• Demonteer nooit een hoofdremcilinder 
want die wordt als set geleverd.
Vervang de hoofdremcilinder indien 
defecten worden vastgesteld.

• Wees voorzichtig dat geen remvloeistof op 
het lakwerk terechtkomt. Spoel gemorste 
remvloeistof meteen af met water om te 
voorkomen dat het lakwerk wordt 
beschadigd.

 

1) Controleer de buitenkant van de hoofdremcilinder
2) Verwijder de clip (2) en maak de stekker van de 

vloeistofpeilschakelaar (1) op het reservoir los.

4

5

3 (a)

1

2

I4RS0B410010-02

1. Hoofdremcilinder  4. O-ring : Niet opnieuw 
gebruiken.

2. Reservoir  5. Doorsteekrubber
: Remvloeistof aanbrengen.

 3. Bevestigingsmoer 
hoofdremcilinder

: 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft)

2 1

I4RS0B410012-01



Remsysteem en diagnose: 4A-12

3) Voor voertuig met rechts stuur:
Verwijder de remvacuümslang (1) en 
gaspedaalkabel (2) (indien voorzien) van de 
reservoirhaak (3).

4) Tap de vloeistof af uit het reservoir.
5) Voertuig met M/T:

Verwijder de slangklem van het koppelingsreservoir 
(1) en koppel de slang (3) los van het 
koppelingsreservoir (2).

6) Koppel de remleidingen (2) los van de 
hoofdremcilinder.

7) Verwijder de bevestigingsmoeren (1) van de 
hoofdremcilinder.

8) Verwijder de hoofdremcilinder en de O-ring.

Inbouwen

1) Plaats een nieuwe O-ring (2) op de hoofdremcilinder 
(1).

2) Monteer de hoofdremcilinder op de rembekrachtiger 
en draai de bevestigingsmoeren van de 
hoofdremcilinder aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsmoer hoofdremcilinder (a):  20 N·m 
(2,0 kgf-m, 14,5 lb-ft)

3) Sluit de remleiding aan op de hoofdremcilinder en 
draai de wartelmoeren aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Wartelmoer van remleiding (a):  16 N·m (1,6 kgf-
m, 11,5 lb-ft)

I4RS0B410013-01

1

3

2
I4RS0B410014-03

2

1

I4RS0B410015-01

(a) 1

2

I4RS0B410016-01

(a)

I4RS0B410017-01



4A-13 Remsysteem en diagnose: 

4) Voertuig met M/T:
Vebind de koppelingsreservoirslang met het 
reservoir als volgt.
a) Snij bij gebruik van een nieuw reservoir de nippel 

(3) van het reservoir af zoals de afbeelding laat 
zien.

b) Verbind de slang (2) met het koppelingsreservoir 
(1) en breng de reservoirslangklem (4) aan.

5) Voor voertuig met rechts stuur:
Bevestig de remvacuümslang (1) en gaspedaalkabel 
(2) (indien voorzien) aan de reservoirhaak (3).

6) Sluit de schakelaarstekker voor het vloeistofpeil (1) 
aan en monteer de clip (2).

7) Vul het reservoir met de voorgeschreven vloeistof tot 
aan de aanduiding MAX.

8) Ontlucht het systeem na de werkzaamheden zoals 
beschreven in “Ontluchten van het remsysteem: ”.

9) Controleer ieder gemonteerd onderdeel op 
vloeistoflekkage.

10) Controleer het rempedaal op speling zoals 
beschreven in “Inspecteren van rempedaalspeling: ”.

11) Verricht een remtest en controleer op 
vloeistoflekkage.

Uitbouwen en inbouwen reservoir 
hoofdremcilinder

U4RS0B4106011

LET OP!
 

Haal het reservoir niet van de 
hoofdremcilinder vooraleer de 
hoofdremcilinder is losgemaakt van de 
rembekrachtiger om beschadiging te 
voorkomen.
 

Uitbouwen

1) Maak het reservoir schoon aan de buitenkant.
2) Verwijder de hoofdremcilinder en het reservoir zoals 

beschreven in “Uitbouwen en inbouwen 
hoofdremcilinder: ”.

3) Open de bevestigingslippen van het reservoir (3) en 
verwijder het reservoir (1) en de doorsteekrubbers 
(2).

LET OP!
 

• Gebruik geen gereedschap om de 
bevestigingslippen van het reservoir te 
openen om beschadiging te voorkomen.

• Gebruik geen snijgereedschap voor het 
verwijderen van de doorsteekrubbers om 
beschadiging van de 
hoofdremcilinderpoorten te voorkomen.

 

5. Slang 
doorsnijden

1

3

5

4
2

I4RS0B410018-01

I4RS0B410013-01

2 1

I4RS0B410012-01
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Remsysteem en diagnose: 4A-14

Inbouwen

1) Smeer nieuwe doorsteekrubbers in met dezelfde 
vloeistof als die waarmee het reservoir is gevuld. 
Druk de doorsteekrubbers (1) vervolgens in het 
reservoir (2). De doorsteekrubbers moeten op hun 
plaats zitten.

2) Laat de openingen (4) van het reservoir samenvallen 
met de nokken (5) van de hoofdremcilinder en 
monteer het reservoir (2) op de hoofdremcilinder (3).

3) Monteer de hoofdremcilinder en het reservoir zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen 
hoofdremcilinder: ”.

Inspecteren van de hoofdremcilinder
U4RS0B4106014

Inspecteer alle verwijderde onderdelen op slijtage en 
beschadiging, en vervang onderdelen indien nodig.

LET OP!
 

Demonteer nooit een hoofdremcilinder want 
die wordt als set geleverd.
Vervang de hoofdremcilinder indien defecten 
worden vastgesteld.
 

OPMERKING

• Spoel gedemonteerde onderdelen met 
remvloeistof.

• Gebruik een gedemonteerde O-ring niet 
opnieuw.

 

5 3

5

1

4
4

2

I4RS0B410011-01



4A-15 Remsysteem en diagnose: 

Onderdelen rembekrachtiger
U4RS0B4106015

LET OP!
 

Demonteer nooit een rembekrachtiger. Indien dit wel wordt gedaan, zal hij niet meer juist werken. 
Vervang de hoofdremcilinder indien defecten worden vastgesteld.
 

Inspecteren werking rembekrachtiger
U4RS0B4106016

Er zijn twee manieren om deze inspectie uit te voeren: 
met of zonder testapparaat. Gewoonlijk kan de conditie 
vastgesteld worden zonder dat een testapparaat wordt 
gebruikt.

OPMERKING

Bij deze controle mag er geen lucht in de 
hydraulische leiding aanwezig zijn.
 

Controleren van de luchtdichtheid

1) Start de motor.
2) Zet de motor af nadat hij 1 tot 2 minuten heeft 

gedraaid.
3) Trap het rempedaal enkele malen in met dezelfde 

kracht als bij normaal remmen en kijk naar de 
pedaalslag. Als het pedaal de eerste maal diep zakt, 
maar de pedaalslag bij de tweede en derde maal 
intrappen minder wordt, is de vereiste luchtdichtheid 
aanwezig.

7

8

6

4
2

3

1

(a)5

(b)9
I4RS0B410019-03

1. Rembekrachtiger 5. Bevestigingsmoer 
rembekrachtiger

9. Bevestigingsmoer hoofdremcilinder

2. Pakking 6. Vacuümafsluiter : Aandraaien met 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft) volgens de 
voorgeschreven werkwijze.

3. Gaffelpen 7. Remvacuümslang : 20 N·m (2,0 kg-m, 14,5 lb-ft)
4. Clip 8. Slangklem

1. 1ste 2. 2de 3. 3de

I2RH01410005-01



Remsysteem en diagnose: 4A-16

4) Indien de pedaalslag niet verandert, is er geen 
luchtdichtheid.

OPMERKING

Indien dit defect wordt vastgesteld, 
controleer dan de vacuümleidingen en de 
afdichtingen en vernieuw de onderdelen naar 
vereist. Herhaal de test volledig nadat de 
onderdelen zijn vernieuwd.
 

Controleren van de werking

1) Trap bij afgezette motor het rempedaal enkele malen 
met dezelfde kracht in en controleer of de 
pedaalslag niet verandert.

2) Start de motor terwijl het rempedaal is ingetrapt. Als 
de pedaalslag een weinig toeneemt, is de werking in 
orde. Indien de pedaalslag niet verandert, duidt dit 
op een defect.

Controleren van de luchtdichtheid bij belasting

1) Trap het rempedaal in terwijl de motor draait. Zet 
vervolgens de motor af terwijl het rempedaal 
ingetrapt wordt gehouden.

2) Houd het rempedaal 30 seconden ingetrapt. Als de 
pedaalhoogte niet verandert, is de werking in orde. 
Als het pedaal omhoogkomt, duidt dit op een defect.

Uitbouwen en inbouwen rembekrachtiger
U4RS0B4106017

Uitbouwen

1) Voor voertuig met rechts stuur:
Recupereer het koelmiddel uit het A/C-systeem met 
recuperatie- en recyclingapparatuur zoals 
beschreven in “Werkingsprocedure voor het vullen 
met koelmiddel:  in hoofdstuk 7B”.

2) Verwijder de hoofdremcilinder van de 
rembekrachtiger zoals beschreven in “Uitbouwen en 
inbouwen hoofdremcilinder: ”.

3) Verwijder bovendeksel en bovenpaneel van het 
tussenschot zoals beschreven in “Onderdelen 
schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

4) Voor voertuig met rechts stuur:
Demonteer de aanzuigslang zoals beschreven in 
“Hoofdcomponenten van het A/C-systeem:  in 
hoofdstuk 7B”.

5) Maak de vacuümslang los van de rembekrachtiger 
zoals beschreven in “Onderdelen rembekrachtiger: ”.

1. 1ste, 2de, 3de maal

I2RH01410006-01

I2RH01410007-01

I2RH01410008-01

H: Houden

H: Houden
T: 30 seconden

I2RH01410009-01

I2RH01410010-01



4A-17 Remsysteem en diagnose: 

6) Verwijder de gaffelpen van de drukstang en de 
bevestigingsbouten van de rembekrachtiger en 
verwijder de rembekrachtiger.

7) Haal de vacuümafsluiter (1) van de rembekrachtiger.

Inbouwen

1) Draai de bevestigingsbout van de rempedaalsteun 
los.

2) Monteer de vacuümafsluiter (1) op de 
rembekrachtiger.

3) Monteer de rembekrachtiger (3) op het 
dashboardpaneel. Verbind vervolgens de 
drukstanggaffel (4) met de pedaalarm met behulp 
van de gaffelpen (2) en clip (5).

4) Trek de bevestigingsmoeren van de rembekrachtiger 
(a) aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsmoer rembekrachtiger (a):  13 N·m (
1,3 kgf-m, 9,5 lb-ft)

5) Draai de bevestigingsbout van de rempedaalsteun 
aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout rempedaalsteun. (b):  13 N·m (
1,3 kgf-m, 9,5 lb-ft)

6) Voor voertuig met rechts stuur:
Monteer de aanzuigslang zoals beschreven in 
“Hoofdcomponenten van het A/C-systeem:  in 
hoofdstuk 7B”.

7) Voor voertuig met rechts stuur:
Monteer bovenpaneel en bovendeksel van het 
tussenschot zoals beschreven in “Onderdelen 
schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

8) Monteer de hoofdremcilinder op de rembekrachtiger 
zoals beschreven in “Uitbouwen en inbouwen 
hoofdremcilinder: ”.

9) Vul het reservoir met voorgeschreven vloeistof.
10) Ontlucht het remsysteem.
11) Controleer rempedaalhoogte en -speling zoals 

beschreven in “Inspecteren van vrije hoogte 
rempedaal: ” en “Inspecteren van rempedaalspeling: 
”.

12) Controleer ieder gemonteerd onderdeel op 
vloeistoflekkage en verricht een remtest.

13) Voor voertuig met rechts stuur:
Koelmiddel aftappen en bijvullen zoals beschreven 
onder “A/C-systeem aftappen” en “Vulprocedure” bij 
“Werkingsprocedure voor het vullen met koelmiddel:  
in hoofdstuk 7B”.

Inspecteren rembekrachtiger
U4RS0B4106018

• Controleer de rembekrachtiger op beschadiging en 
werking

• Controleer de stofhoes op beschadiging en 
veroudering.

• Controleer de drukstangafstand.
Vervang de rembekrachtiger indien defecten worden 
vastgesteld.

Drukstangafstand
“a”: 114,5 – 115,5 mm (4,51 – 4,54 in.)

1

3

5

2

4

I4RS0B410020-02

(b)

(a)

I4RS0B410021-02

I3RM0A410056-01



Remsysteem en diagnose: 4A-18

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B4107001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Constructie voorwielremslang/-leiding: ”
“Onderdelen hoofdremcilinder: ”
“Onderdelen rembekrachtiger: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B4108001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen hoofdremcilinder: ”
 

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Ontluchtingsplug voorste remzadel 8,0 0,8 6,0 )
Ontluchtingsstop achterste wielremcilinder 7,5 0,75 5,5 )
Bevestigingsmoer hoofdremcilinder 20 2,0 14,5 )
Wartelmoer van remleiding 16 1,6 11,5 )
Bevestigingsmoer rembekrachtiger 13 1,3 9,5 )
Bevestigingsbout rempedaalsteun. 13 1,3 9,5 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Remvloeistof DOT 4 — )



4B-1 Voorwielremmen: 

Voorwielremmen

 Reparatie-instructies

Onderdelen voorwielschijfrem
U4RS0B4206001

9

17

15

18

14

(a)2

(e)6

(d)16

(b)12

(c)13

1

11
7

4

3

8

10

5

I4RS0B420001-02

1. Remzadel  9. Zuigerafdichtring
: Breng wat remvloeistof aan rond de 
zuigerafdichtring.

17. Afdichtring van slang

 2. Remzadelpenbout
: Gebruik nieuwe remzadelpenbouten uit de 
reparatieset wanneer remblokken worden 
vervangen.

 10. Cilinderstofhoes
: Wat remvloeistof aanbrengen.

18. Remschijf

3. Stofhoes 11. Remzadeldrager : 35 N·m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft)
 4.  Glijpen

: Rubbervet aanbrengen.
12. Remzadelbout : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)

5.  Remblok 13. Ontluchtingsplug voorste remzadel : 8,0 N·m (0,8 kg-m, 6,0 lb-ft)
6. Schijfschroef 14. Kap van ontluchtingsplug : 30 N·m (3,0 kg-m, 22,0 lb-ft)
7. Remblokveer 15. Remslang : 9 N·m (0,9 kg-m, 6,5 lb-ft)

 8. Schijfremzuiger
: Remvloeistof aanbrengen op raakvlak van cilinder.

16. Slangkoppelingsbout : Niet opnieuw gebruiken.



Voorwielremmen: 4B-2

Inspecteren van voorwielremblok
U4RS0B4206002

Inspecteer de remblokken (1) regelmatig volgens het 
onderhoudsschema wanneer de wielen worden 
gedemonteerd (voor rotatie of andere doeleinden). Kijk 
door elk uiteinde en inspectiegat van het remzadel en 
controleer de voeringdikte van de buitenste en binnenste 
remblokken.
Wanneer de voering is versleten en dunner ("a" in 
afbeelding) is dan de limietdikte, moeten alle blokken 
tegelijk worden vervangen.

Voorwielremblokdikte "a" (voeringdikte)
Standaard: 11 mm (0,43 in.)
Limiet: 2 mm (0,08 in.)

Uitbouwen en inbouwen voorwielremblok
U4RS0B4206003

Uitbouwen

1) Draai de wielbouten los, krik het voertuig op en 
demonteer de wielen zoals beschreven in “Monteren 
en demonteren van wielen:  in hoofdstuk 2D”.

2) Verwijder de penbouten van het remzadel (1).

3) Verwijder het remzadel (1) van de remzadeldrager 
(2).

OPMERKING

Hang het uitgebouwde remzadel (1) met een 
draadhaak (4) of iets dergelijks op om te 
voorkomen dat de remslang sterk verbogen, 
verdraaid of uitgerekt wordt.
Trap het rempedaal niet in terwijl de 
remblokken zijn verwijderd.
 

4) Verwijder de remblokken (3).

Inbouwen

1) Breng de remblokveren (1) en de remblokken (2) 
aan.

OPMERKING

Monteer het remblok met de slijtage-indicator 
(3) naar het midden van het voertuig aan de 
kant van het linkse remblok vooraan.
 

2) Monteer het remzadel en draai de zadelpenbouten 
vast met het voorgeschreven koppel.

OPMERKING

Gebruik nieuwe remzadelpenbouten uit de 
reparatieset wanneer remblokken worden 
vervangen.
 

Aantrekkoppel
Remzadelpenbout (a):  35 N·m (3,5 kgf-m, 25,5 lb-
ft)

3) Monteer de wielbouten en laat het voertuig zakken.

I4RS0B420002-01

1

I4RS0B420003-01

2

31

4

I4RS0B420004-01

2

23

1

I4RS0B420005-01

(a)

I4RS0B420006-01



4B-3 Voorwielremmen: 

4) Draai de wielbouten met het voorgeschreven koppel 
vast.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

5) Controleer de remwerking.

Remblok van voorwielschijfrem inspecteren
U4RS0B4206004

Controleer de remblokvoering op slijtage. Vervang het 
remblok als de slijtagegrens wordt overschreden.

LET OP!
 

De remblokvoering mag nooit met 
schuurpapier worden afgeschuurd. Indien de 
voering met schuurpapier wordt 
afgeschuurd, zullen de harde deeltjes van het 
schuurpapier in de voering terechtkomen en 
kunnen ze de remschijf beschadigen. 
Vernieuw de remblokvoering indien ze moet 
worden gecorrigeerd.
 

Remblokdikte (voeringdikte)
Standaard: 11 mm (0,43 in.)
Limiet: 2 mm (0,08 in.)

OPMERKING

Controleer het remzadel visueel op 
vloeistoflekkage nadat de remblokken zijn 
verwijderd. Repareer indien lekken worden 
vastgesteld.
 

Uitbouwen en inbouwen voorwielremzadel
U4RS0B4206005

Uitbouwen

1) Krik het voertuig omhoog en verwijder het voorwiel.
2) Maak de slangkoppelingsbout (1) iets los ter hoogte 

van het remzadel.

LET OP!
 

Zorg ervoor dat de slang niet wordt verdraaid 
bij het losdraaien van de bout.
 

3) Verwijder de penbouten van het remzadel (1).

4) Haal het remzadel van de zadeldrager.
5) Koppel de slang los van het remzadel en zorg ervoor 

dat ze niet wordt verdraaid. Aangezien nu vloeistof 
uit de slang loopt, moet vooraf een recipiënt worden 
klaargezet.

I2RH01420008-01

I2RH01420005-01

1

I4RS0B420007-01

1

I4RS0B420003-01



Voorwielremmen: 4B-4

Inbouwen

1) Breng rubbervet aan op de glijpen en monteer 
vervolgens het remzadel op de zadeldrager.

OPMERKING

Gebruik rubbervet waarvan de viscositeit 
slechts weinig verandert, zelfs bij –40 °C (–40 
°F) .
 

2) Trek de penbouten van het remzadel met het 
voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING

• Zorg dat de stofhoezen stevig in de groef 
zitten.

• Gebruik nieuwe remzadelpenbouten uit de 
reparatieset wanneer remblokken worden 
vervangen.

 

Aantrekkoppel
Remzadelpenbout (a):  35 N·m (3,5 kgf-m, 25,5 lb-
ft)

3) Verbind het remzadel met de slang.
4) Draai de slangkoppelingsbout aan met het 

voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Slangkoppelingsbout (a):  30 N·m (3,0 kgf-m, 
22,0 lb-ft)

WAARSCHUWING!

 

Zorg ervoor dat de slang niet verdraait bij het 
aantrekken van de koppelingsbout. Indien ze 
is verdraaid, maak ze dan opnieuw vast 
zonder ze te verdraaien.

 

5) Trek de ontluchtingsplug met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Ontluchtingsplug (b):  8,0 N·m (0,8 kgf-m, 6,0 lb-
ft)

6) Laat het voertuig zakken.
7) Trek de wielbouten met het voorgeschreven koppel 

aan.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

8) Vul na het inbouwen het reservoir met remvloeistof 
en ontlucht het remsysteem zoals beschreven in 
“Ontluchten van het remsysteem:  in hoofdstuk 4A”.

9) Controleer ieder gemonteerd onderdeel op 
vloeistoflekkage.

10) Verricht een remtest en controleer op 
vloeistoflekkage.(a)

I4RS0B420006-01

(a)

(b)

I4RS0B420008-01



4B-5 Voorwielremmen: 

Demonteren en monteren voorwielremzadel
U4RS0B4206006

Demonteren

LET OP!
 

Reinig de omgeving van het remzadel met 
remvloeistof voor het demonteren.
 

1) Verwijder de schijfremzuiger door lucht in de 
slangboutopening te blazen.

WAARSCHUWING!

 

Gebruik geen te sterke perslucht, aangezien 
de zuiger in dat geval uit de cilinder kan 
schieten. Breng een doek (1) aan om te 
voorkomen dat de zuiger wordt beschadigd. 
De zuiger moet geleidelijk met middelmatig 
sterke perslucht worden verwijderd. Houd uw 
vingers niet voor de zuiger bij gebruik van 
perslucht.

 

2) Verwijder de cilinderstofhoes.

LET OP!
 

Wees voorzichtig dat u de binnenkant 
(boring) van de cilinder niet beschadigt.
 

3) Verwijder de zuigerafdichtring met een dun blad 
zoals een voelermaatje, etc.

LET OP!
 

Wees voorzichtig dat u de binnenkant 
(boring) van de cilinder niet beschadigt.
 

4) Verwijder plug en kap van het remzadel.

Monteren
Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde van het 
monteren en hou daarbij rekening met het volgende.

LET OP!
 

• Was alle onderdelen grondig alvorens ze te 
monteren. Gebruik hiervoor dezelfde 
vloeistof als de vloeistof waarmee het 
reservoir van de hoofdremcilinder is 
gevuld.

• Gebruik nooit een andere vloeistof of 
verdunner.

• Smeer de zuigerafdichtring of 
cilinderstofhoes in met remvloeistof 
alvorens deze op de cilinder te plaatsen.

• Plaats een nieuwe zuigerafdichtring stevig 
in de groef in de cilinder en zorg ervoor dat 
hij niet is verdraaid.

• Monteer de glijpen met rubbervet in de 
opening van de remzadeldrager en 
controleer of ze soepel beweegt alvorens 
het remzadel op de drager te monteren.

• Ontlucht de remleidingen nadat u ze 
opnieuw hebt aangesloten.

 

OPMERKING

Gebruik rubbervet waarvan de viscositeit 
slechts weinig verandert, zelfs bij –40 °C (–40 
°F).
 

• Monteer zuigerafdichtring, stofhoes en zuiger op het 
remzadel zoals hieronder beschreven.

I2RH01420011-01

I2RH01420013-01

I4RS0B420009-01



Voorwielremmen: 4B-6

1) De zuigerafdichtring (1) moet bij iedere revisie 
worden vernieuwd. Breng remvloeistof aan, plaats 
de zuigerafdichtring in de groef van de cilinder en let 
er op dat de ring niet wordt verdraaid.

2) Breng remvloeistof aan op de nieuwe stofhoes (a) 
alvorens de zuiger (1) in de cilinder te steken en 
monteer ze op de zuiger zoals de afbeelding laat 
zien.

3) Monteer de stofhoes met de vingers in de groef op 
de cilinder zoals de afbeelding laat zien.

4) Steek de zuiger met de hand in de cilinder en 
monteer de stofhoes in de groef op de zuiger.

OPMERKING

Controleer of de stofhoes stevig in de groef 
zit rond zuiger en cilinder.
 

5) Trek de zuiger iets uit de cilinder maar verwijder hem 
niet volledig om te controleren of de stofhoes goed in 
de cilindergroef zit.

OPMERKING

De voorkant van de stofhoes (1) moet 
rondom op dezelfde hoogte zitten als de 
voorkant van de cilinder (2).
 

6) Steek de zuiger met de hand in de cilinder.

A: 1 gegroefde zijde naar cilinder gericht
B: 2 gegroefde zijde naar remblok gericht

1

I2RH01420017-01

I4RS0B420015-01

I2RH01420019-01

I2RH01420020-01

I4RS0A420004-01



4B-7 Voorwielremmen: 

Remzadel van voorwielschijfrem inspecteren
U4RS0B4206007

Penstofhoes en cilinderstofhoes
Controleer de hoezen op breuk, scheuren en 
beschadiging. 
Vervangen indien nodig.

Zuigerafdichtring
Een buitensporige of ongelijkmatige slijtage van de 
remblokvoering kan duiden op een stroeve terugkerende 
beweging van de zuiger. 
In dat geval moet de rubber afdichtring worden 
vervangen.

Uitbouwen en inbouwen voorwielschijfrem
U4RS0B4206008

Uitbouwen

1) Krik het voertuig omhoog en verwijder het voorwiel.
2) Verwijder het remzadel door de bouten van de 

remzadeldrager (2 stuks) te verwijderen.

LET OP!
 

Let er tijdens het uitbouwen op dat de 
remslang niet wordt beschadigd en dat het 
rempedaal niet wordt ingetrapt.
 

OPMERKING

Hang de verwijderde remklauw met een 
draadhaak of iets dergelijks op om te 
voorkomen dat de remslang te veel 
verbogen, verdraaid of uitgerekt wordt.
Trap het rempedaal niet in terwijl de 
remblokken zijn verwijderd.
 

3) Verwijder de borgschroeven van de schijfrem.
4) Verwijder de schijf met behulp van 8 mm bouten (1) 

(2 stuks).

Inbouwen

1) Monteer de rem op de wielnaaf en draai de 
schroeven van de schijfrem aan.

Aantrekkoppel
Schijfschroef (a):  9 N·m (0,9 kgf-m, 6,5 lb-ft)

2) Monteer het remzadel op de fusee.

LET OP!
 

Zorg ervoor dat de slang niet verdraait bij het 
inbouwen van het remzadel. Indien ze is 
verdraaid, monteer ze dan opnieuw zonder ze 
te verdraaien.
 

I2RH01420014-01

I2RH01420015-01

I4RS0B420010-01

I4RS0B420011-01



Voorwielremmen: 4B-8

3) Trek de dragerbouten van het remzadel met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Remzadeldragerbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 
lb-ft)

4) Trek de voorwielmoeren met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Wielbout (b):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

5) Verricht een remtest.

Voorwielremschijf inspecteren
U4RS0B4206009

• Meet de schijfdeflectie met behulp van een 
magneetstand en meetklok op ongeveer 10 mm (0,39 
in.) vanaf de schijfrand.
Corrigeer of vervang de remschijf wanneer de limiet 
wordt overschreden.

Schijfdeflectie
Limiet: max. 0,10 mm (0,004 in.)

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

• Meet de remschijfdikte met behulp van een 
micrometer.
Vervang de schijf wanneer ze dunner is dan de limiet.

Remschijfdikte
Standaard: 20,0 mm (0,79 in.)
Limiet: 18,0 mm (0,71 in.)

I4RS0B420012-01

I2RH01420029-01

I4RS0B420013-01

I4RS0B420014-01



4B-9 Voorwielremmen: 

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B4207001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen voorwielschijfrem: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B4208001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen voorwielschijfrem: ”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B4208002

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Remzadelpenbout 35 3,5 25,5 ) / )
Wielbout 85 8,5 61,5 ) / ) / )
Slangkoppelingsbout 30 3,0 22,0 )
Ontluchtingsplug 8,0 0,8 6,0 )
Schijfschroef 9 0,9 6,5 )
Remzadeldragerbout 85 8,5 61,5 )

09900–20607 09900–20701
Meetklok Magnetische standaard
) )



Achterwielremmen: 4C-1

Achterwielremmen

 Reparatie-instructies

Onderdelen achterwieltrommelrem
U4RS0B4306001

17

16

11

(d)10

(a)12

(b)13

1

9

8

14

2
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2

3

3
7

5
4

(c)

15

I4RS0B430001-03

1.
:

Remankerplaat
Reinig de remankerplaat en breng een dunne laag vet 
(meegeleverd met remschoenenset) aan op de zes vlakken 
waarop de remschoenranden rusten.

8. Schoenborgpen 15. Remtrommel

2. Remschoen 9. Wielremcilinder 16. Naafmoer
3. Schoenterugstelveer 10. Ontluchtingsstop achterste 

wielremcilinder
17. Askap

4. Remstelinrichting (stang) 11. Kap van ontluchtingsplug : 8 N·m (0,8 kg-m, 6,0 lb-ft)
5. Antiratelveer 12. Bevestigingsbout wielremcilinder : 75 N·m (7,5 kg-m, 54,5 lb-ft)
6. Borgveer 13. Asbout : 175 N·m (17,5 kg-m, 126,5 lb-ft)

: 7,5 N·m (0,75 kg-m, 5,5 lb-ft)
7. Veerhouder 14. As : Niet opnieuw gebruiken.



4C-2 Achterwielremmen: 

Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen
U4RS0B4306002

Uitbouwen

1) Krik het voertuig omhoog en verwijder het achterwiel 
zoals beschreven in “Monteren en demonteren van 
wielen:  in hoofdstuk 2D”.

2) Verwijder de naafkap (1) zoals afgebeeld (door 
lichtjes met een hamer op 3 plaatsen rondom de kap 
te kloppen, zodat het aansluitvlak van de 
remtrommel niet wordt vervormd of beschadigd).

3) Stuik de naafmoer open en verwijder de naafmoer 
(1).

4) Ontspan de parkeerremhendel.
5) Trek de achterwielremtrommel (1) af met speciaal 

gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09943–17912
(B):  09942–15511

6) Verwijder desgevallend het wiellager van de 
remtrommel zoals beschreven in “Uitbouwen en 
inbouwen van wiellagers en wielbouten:  in 
hoofdstuk 2C”.

Inbouwen

1) Monteer het wiellager op de remtrommel zoals 
beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van 
wiellagers en wielbouten:  in hoofdstuk 2C” wanneer 
het werd verwijderd.

2) Controleer voor het inbouwen van de remtrommel de 
buitendiameter "a" van de remschoenen. Regel die 
door aan de afsteller (1) te draaien wanneer de 
waarde niet is zoals voorgeschreven.
Buitendiameter remschoenen “a” = gemeten 
binnendiameter remtrommel – 0,5 tot 1,0 mm (0,02 
tot 0,04 in.)

3) Controleer of remtrommel en remschoenen vrij zijn 
van vuil en olie. Monteer vervolgens de remtrommel.

4) Monteer een nieuwe naafmoer (a).
5) Trek de naafmoer met het voorgeschreven koppel 

aan.

Aantrekkoppel
Naafmoer (a):  175 N·m (17,5 kgf-m, 126,5 lb-ft)

6) Stuik de naafmoer (1).

I4RS0A430002-01

I4RS0A430003-01

I4RS0A430004-01
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Achterwielremmen: 4C-3

7) Monteer een nieuwe naafkap.

OPMERKING

• Om de naafkap te monteren, tikt u met een 
hamer lichtjes op meerdere plaatsen op de 
kraag van de kap tot de kraag goed contact 
maakt met de remtrommel.

• Als het bevestigingsdeel van de kap 
vervormd of beschadigd is of als de kap 
niet goed vastzit, moet u ze vervangen.

 

8) Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, trapt u 
het rempedaal minstens 15–20 keer in met een 
kracht van ongeveer 300 N (30 kg, 66 lbs)  totdat het 
klikgeluid van de stelinrichtingactuator van de 
remtrommel niet meer hoorbaar is. Op die manier 
wordt een juiste speling tussen de remtrommel en de 
remschoenen verkregen.
Stel de parkeerremkabel af zoals beschreven in 
“Inspecteren en afstellen parkeerrem:  in hoofdstuk 
4D”.

9) Monteer het wiel en draai de wielbouten vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

10) Controleer of de remtrommel niet sleept en of de 
remmen goed werken. Voer de remtest uit (voet- en 
handrem).

Inspecteren van achterwielremtrommels en 
remschoenen

U4RS0B4306003

Remtrommel
Inspecteer de remtrommel op slijtage.
Vervang de trommel wanneer de binnendiameter van de 
remtrommel de limiet overschrijdt of bij overdreven 
ongelijkmatige of getrapte slijtage.

Binnendiameter trommel "a"
Standaard: 200 mm (7,87 in.)
Limiet: 201 mm (7,91 in.)

Gebarsten, bekraste of gegroefde trommel
Een gebarsten trommel is onveilig en moet worden 
vervangen. Probeer een gebarsten trommel niet te 
lassen.
Werk lichte krassen bij. Diepe of talrijke krassen 
veroorzaken overmatige slijtage van de remvoeringen 
en zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het 
remoppervlak van de trommel moet worden herbekleed.
Wanneer de remvoeringen licht zijn afgesleten en de 
trommel is gegroefd, moet de trommel overdwars maar 
niet overlangs worden gepolijst met fijn schuurlinnen.

OPMERKING

Controleer de wielremcilinder visueel op 
vloeistoflekkage nadat de trommel is 
verwijderd. Repareer indien lekken worden 
vastgesteld.
 

I2RH01430011-01
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4C-4 Achterwielremmen: 

Remschoen
Meet de dikte van de remschoen (1). Controleer ook het 
oppervlak van de remvoering op verharding, overdreven 
slijtage en olie.

Remschoendikte (voering + schoenrand)
Standaard: 6,5 mm (0,26 in.)
Limiet: 3,0 mm (0,12 in.)

LET OP!
 

De voering mag nooit met schuurpapier 
worden afgeschuurd. Als de voering met 
schuurpapier wordt afgeschuurd, komen 
harde deeltjes schuurpapier in de voering 
terecht. Deze kunnen de remtrommel 
beschadigen. Vervang de voering als 
corrigeren nodig is.
 

Inspecteren van de achterwielremschoen
U4RS0B4306011

De volgende punten moeten worden gecontroleerd na 
elk werk aan het rempedaal (pedaal tot geluiddemper-
speling); controleer zoals beschreven in “Inspecteren 
van overdreven pedaalslag:  in hoofdstuk 4A”, zelfs 
indien het meer is dan voorgeschreven.
De mate van slijtage van de remschoen kan als volgt 
worden gecontroleerd.
1) Krik het voertuig omhoog.
2) Verwijder de rubberafdekking (plug) (1) van de 

remankerplaat.
3) Controleer visueel de dikte van de 

remschoenvoering (2) door het gat in de ankerplaat. 
Als de voeringdikte minder is dan het 
voorgeschreven slijtageniveau, moeten alle 
remschoenen door nieuwe worden vervangen.

Remvoeringdikte "a"
Slijtagegrens: 1,0 mm (0,04 in.)

ABS sensorring uitbouwen en inbouwen (indien 
uitgerust)

U4RS0B4306004

LET OP!
 

De verwijderde ABS sensorring mag niet 
opnieuw worden gebruikt (gemonteerd).
 

Uitbouwen

1) Verwijder de remtrommel zoals beschreven in 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Verwijder de sensorring (1) van de remtrommel (2) 
met speciaal gereedschap.

LET OP!
 

Trek de sensorring langzaam en gelijkmatig 
uit de remtrommel. Wanneer u de ring 
gedeeltelijk probeert uit te trekken, kan hij 
worden vervormd.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75520
(B):  09913–65135

1
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Achterwielremmen: 4C-5

Inbouwen

1) Monteer een nieuwe sensorring (1) op de 
remtrommel (2) met het speciaal gereedschap en 
een hydraulische pers (3).

LET OP!
 

Een gebruikte sensorring kan niet stevig 
worden ingeperst.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09926–68310

2) Monteer de remtrommel zoals beschreven in 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen: ”.

Inspecteren van ABS sensorring
U4RS0B4306005

• Controleer de sensorring op ontbrekende, 
beschadigde of vervormde tanden.

• Controleer de sensorring (1) op vervorming 
(kromtrekking).

• Controleer of er geen vreemde bestanddelen aan de 
ring kleven.
Repareer of vervang indien defecten worden 
vastgesteld.

Achterwielremschoen uitbouwen en inbouwen
U4RS0B4306006

Uitbouwen

1) Verwijder de remtrommel zoals beschreven in 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Druk en draai de veerhouder (1) 90° en verwijder de 
veerhouder (1), borgpen (2) en borgveer (3).

3) Verwijder terugstelveren, remschoenen en afsteller.
4) Maak de parkeerremschoenhendel (1) los van de 

parkeerremkabel (2).

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de onderstaande punten in acht.
• Alvorens de achterwielremschoen op de 

remankerplaat te bevestigen, moet de ankerplaat 
worden gereinigd en voorzien van een dunne laag vet 
(meegeleverd met de remschoenenset) op de zes 
vlakken A waarop de schoenranden rusten.

I4RS0A430010-01

I4RS0A430011-01
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4C-6 Achterwielremmen: 

• Druk en draai de veerhouder (1) 90° en monteer de 
veerhouder (1), borgpen (2) en borgveer (3).

• Monteer de remtrommel zoals beschreven in stap 2) 
tot 10) van “Achterwielremtrommel uitbouwen en 
inbouwen: ”.

Achterwielremschoen inspecteren
U4RS0B4306007

• Controleer de ratel van de remafsteller (1) op slijtage 
of beschadiging.

• Controleer de schoenterugstelveer, antiratelveer en 
schoenborgveer op beschadiging, corrosie en 
verzwakking.

• Controleer of de remschoenhendel (2) soepel langs 
de schoenrand beweegt.

Repareren of vervangen indien defecten of beschadiging 
worden vastgesteld.

Uitbouwen en inbouwen van wielremcilinder
U4RS0B4306008

Uitbouwen

1) Verwijder de remtrommel zoals beschreven in 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Verwijder de remschoen zoals beschreven in 
“Achterwielremschoen uitbouwen en inbouwen: ”.

3) Draai de wartelmoer (1) van de remleiding los, 
echter niet zover dat er vloeistof naar buiten lekt.

4) Verwijder de bevestigingsbout van de 
wielremcilinder. Maak de remleiding los van de 
wielremcilinder en plaats de kap van de 
ontluchtingsplug (1) op de leiding om te voorkomen 
dat er vloeistof naar buiten loopt.

Inbouwen

1) Verwijder de kap van de ontluchtingsplug van de 
remleiding en maak de leiding juist genoeg aan de 
wielremcilinder (1) vast om vloeistoflekkage te 
voorkomen.

2) Zet de wielremcilinder (1) met het voorgeschreven 
koppel vast op de remankerplaat (2).

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout wielremcilinder (a):  8 N·m (0,8 
kgf-m, 6,0 lb-ft)

3) Draai de wartelmoer van de remleiding (3) vast met 
het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wartelmoer van achterwielremleiding (b):  16 
N·m (1,6 kgf-m, 11,5 lb-ft)
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Achterwielremmen: 4C-7

4) Breng de van de leiding verwijderde kap (4) van de 
ontluchtingsplug aan op de ontluchtingsplug.

5) Monteer de remschoenen. Zie 
“Achterwielremschoen uitbouwen en inbouwen: ”.

6) Monteer de remtrommel. Zie stap 2) tot 7) van 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen: ”.

7) Vul het reservoir met remvloeistof en ontlucht het 
remsysteem. Zie “Ontluchten van het remsysteem:  
in hoofdstuk 4A” voor het ontluchten.

8) Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, trapt u 
het rempedaal minstens 15–20 keer in met een 
kracht van ongeveer 300 N (30 kg, 66 lbs) totdat het 
klikgeluid van de stelinrichtingactuator van de 
remtrommel niet meer hoorbaar is. Op die manier 
wordt een juiste speling tussen de remtrommel en de 
remschoenen verkregen.
Stel de parkeerremkabel af zoals beschreven in 
“Inspecteren en afstellen parkeerrem:  in hoofdstuk 
4D”.

9) Monteer het wiel en draai de wielbouten vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

10) Controleer of de remtrommel niet sleept en of de 
remmen goed werken. Haal het voertuig vervolgens 
van de krik en voer een remtest uit (voetrem en 
parkeerrem).

Wielremcilinder inspecteren
U4RS0B4306009

• Controleer de wielremcilinder op slijtage, barsten, 
corrosie of beschadiging, alsook op vloeistoflekken.

• Controleer de stofhoezen op breuk, scheuren en 
beschadiging.

Vervang de wielremcilinder indien defecten worden 
vastgesteld.

Uitbouwen en inbouwen van de remankerplaat
U4RS0B4306010

Uitbouwen

1) Verwijder de remtrommel zoals beschreven in 
“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Verwijder de remschoen zoals beschreven in 
“Achterwielremschoen uitbouwen en inbouwen: ”.

3) Verwijder de wielremcilinder zoals beschreven onder 
“Uitbouwen en inbouwen van wielremcilinder: ”.

4) Verwijder de handremkabel (1) uit de remankerplaat.

5) Maak de achterwieltoerentalsensor (1) los van de 
remankerplaat.

6) Verwijder de asbouten (2) en vervolgens de 
remankerplaat (3) en as.

Inbouwen

1) Monteer de remankerplaat (1) en as (2) en draai de 
asbouten (3) aan met de hand.

2

3

1

(a)

(b)
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4C-8 Achterwielremmen: 

2) Bevestig de achterwieltoerentalsensor (1) op de 
remankerplaat (2).

Aantrekkoppel
Bout van achterwieltoerentalsensor (a):  11 N·m (
1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

3) Trek de asbouten (b) met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Asbout (b):  75 N·m (7,5 kgf-m, 54,5 lb-ft)

4) Bevestig de handremkabel (1) aan de 
remankerplaat.

Aantrekkoppel
Parkeerremkabelkapmoer (a):  10 N·m (1,0 kgf-
m, 7,5 lb-ft)

5) Monteer de wielremcilinder en de wartelmoer van de 
remleiding, en draai de wielremcilinderbouten en 
wartelmoer vast met het voorgeschreven koppel 
zoals beschreven in “Uitbouwen en inbouwen van 
wielremcilinder: ”. 

6) Monteer de remschoen zoals beschreven in 
“Achterwielremschoen uitbouwen en inbouwen: ”.

7) Monteer de remtrommel zoals beschreven in stap 2) 
tot 7) van “Achterwielremtrommel uitbouwen en 
inbouwen: ”.

8) Vul het reservoir met remvloeistof en ontlucht het 
remsysteem. Zie “Ontluchten van het remsysteem:  
in hoofdstuk 4A” voor het ontluchten.

9) Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, trapt u 
het rempedaal minstens 15–20 keer in met een 
kracht van ongeveer 300 N (30 kg, 66 lbs) totdat het 
klikgeluid van de stelinrichtingactuator van de 
remtrommel niet meer hoorbaar is. Op die manier 
wordt een juiste speling tussen de remtrommel en de 
remschoenen verkregen.
Stel de parkeerremkabel af zoals beschreven in 
“Inspecteren en afstellen parkeerrem:  in hoofdstuk 
4D”.

10) Monteer het wiel en draai de wielbouten vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

11) Controleer of de remtrommel niet sleept en of de 
remmen goed werken. Voer de remtest uit (voet- en 
handrem).

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B4307001

(b)

2
(a)

1

I4RS0B430013-01

1

(a)

I4RS0A430024-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Naafmoer 175 17,5 126,5 )
Wielbout 85 8,5 61,5 ) / ) / )
Bevestigingsbout wielremcilinder 8 0,8 6,0 )
Wartelmoer van achterwielremleiding 16 1,6 11,5 )
Bout van achterwieltoerentalsensor 11 1,1 8,0 )
Asbout 75 7,5 54,5 )
Parkeerremkabelkapmoer 10 1,0 7,5 )



Achterwielremmen: 4C-9

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen achterwieltrommelrem: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B4308001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen achterwieltrommelrem: ”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B4308002

09913–65135 09913–75520
Lagertrekker Inbouwgereedschap voor 

lager
) )

09926–68310 09942–15511
Inbouwgereedschap voor 
differentieelpignon

Schuifhamer

) )

09943–17912
Uitbouwgereedschap voor 
wielnaaf
)



4D-1 Parkeerrem: 

Parkeerrem

 Algemene beschrijving

Constructie parkeerremkabel
U4RS0B4401001

I4RS0B440001-02

T: Bovenzijde 4. Parkeerremkabelbeugel 10. Parkeerkabelklembout [D]: Aanzicht [D]
F: Voorzijde 5. Bout parkeerremkabelbeugel 11. Bout achterwieltoerentalsensor [E]: Aanzicht [E]
R: Rechterzijde 6. Doorsteekrubber 12. Carrosserie voertuig [F]: Aanzicht [F]
1. Parkeerremhendel 7. Parkeerremkabelkapmoer [A]: Aanzicht [A] : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)
2. Bout parkeerremhendel 8. Remankerplaat [B]: Aanzicht [B] : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
3. Niveauregelaar 9. Hendel van parkeerremschoen [C]: Aanzicht [C] : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)



Parkeerrem: 4D-2

Reparatie-instructies

Inspecteren en afstellen parkeerrem
U4RS0B4406001

Inspecteren
Hou de parkeerremhendel vast in het midden en trek 
hem omhoog met een kracht van 200 N (20 kg, 44 lbs).
Tel het aantal ratelklikken terwijl de hendel omhoog 
wordt getrokken. Er moeten 4 tot 9 klikken hoorbaar zijn.
Controleer ook of beide achterwielen stevig zijn 
geblokkeerd.
Trek de parkeerremhendel omhoog zonder de knop in te 
drukken om makkelijk het aantal klikken te kunnen 
tellen.
Eén klik komt overeen met één kartel.
Indien het aantal klikken buiten het voorgeschreven 
bereik valt, moet de kabel worden afgesteld zoals 
beschreven om de juiste parkeerremhendelslag te 
bekomen.

OPMERKING

Controleer de klikstand-tanden op 
beschadiging en slijtage. 
Vervang de parkeerremhendel indien 
beschadiging of slijtage wordt vastgesteld.
 

Afstelling

OPMERKING

Controleer het volgende voor het afstellen 
van de kabel.

• Geen lucht in remsysteem.

• Correcte pedaalslag.

• Rempedaal enkele keren ingetrapt met een 
kracht van ongeveer 300 N (30 kg, 66 lbs).

• Parkeerremhendel (1) enkele keren 
aangetrokken met een kracht van 
ongeveer 200 N (20 kg, 44 lbs).
Wanneer de parkeerremkabel werd 
vervangen, moet de parkeerremhendel 
enkele keren worden aangetrokken met 
een kracht van ongeveer 500 N·m (50 kg, 
110 lbs).

• De achterste remschoenen zijn meer 
versleten dan toegelaten en het 
zelfstellend mechanisme werkt goed.

 

Controleer of alle voorwaarden zijn vervuld en regel de 
slag van de parkeerremhendel door de stelmoer (2) los 
of vast te draaien.

OPMERKING

Controleer of de achterwielremtrommel 
sleept na het afstellen.
 

Parkeerremslag (hendel aangetrokken met een 
kracht van 200 N (20 kg, 44 lbs)
4 tot 9 klikken

Uitbouwen en inbouwen parkeerremkabel
U4RS0B4406002

Uitbouwen

OPMERKING

Om de parkeerremkabel rechts en links te 
vervangen, herhaalt u de onderstaande 
stappen 1) en 5) voor het linker- en 
rechterwiel.
 

1) Krik het voertuig omhoog.
2) Verwijder het wiel.
3) Maak de parkeerremkabel los van de niveauregelaar 

(parkeerremhendel) en klemmen.
4) Verwijder de remtrommel. Zie 

“Achterwielremtrommel uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 4C”.

5) Maak de parkeerremkabel los van de 
remschoenhendel zoals beschreven in 
“Achterwielremschoen uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 4C”.

6) Verwijder de parkeerremkabel en -beugel.

I4RS0B440002-01

I4RS0A440003-01



4D-3 Parkeerrem: 

Inbouwen
Monteer ze weer in de omgekeerde volgorde en neem 
de volgende punten in acht.
• Monteer de klemmen zoals beschreven in 

“Constructie parkeerremkabel: ”.
• Draai bouten en moeren met het voorgeschreven 

koppel vast zoals beschreven in “Constructie 
parkeerremkabel: ”. 

Aantrekkoppel
Bout parkeerremhendel:  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 
lb-ft)
Parkeerkabelklembout:  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-
ft)
Bout parkeerremkabelbeugel:  25 N·m (2,5 kgf-m, 
18,0 lb-ft)

• Stel de handremkabel af. Zie “Inspecteren en afstellen 
parkeerrem: ”.

• Controleer de remtrommel op slepen en het 
remsysteem op goede werking. Verricht een remtest.

Uitbouwen en inbouwen parkeerremhendel
U4RS0B4406003

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder het consolehuis.
3) Blokkeer de wielen en zet de parkeerremhendel af.
4) Maak de draad van de parkeerremschakelaar los bij 

de koppeling.
5) Draai de stelmoer (1) van de parkeerremkabel los.

6) Verwijder de bouten (1) van de parkeerremhendel en 
verwijder vervolgens de parkeerremhendel (2) met 
de niveauregelaar (3).

OPMERKING

Demonteer de parkeerremhendelschakelaar 
niet. De schakelaar moet in zijn geheel 
worden uitgebouwd en ingebouwd.
 

Inbouwen

1) Inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde van 
uitbouwen.
Controleer de hellingshoek van de niveauregelaar.

Aantrekkoppel
Bout parkeerremhendel (a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 
18,0 lb-ft)

2) Stel de parkeerremhendel af nadat alle onderdelen 
zijn gemonteerd. Zie “Inspecteren en afstellen 
parkeerrem: ”.

3) Controleer de remtrommel op slepen en het 
remsysteem op goede werking. Laat het voertuig 
zakken en verricht een remtest.

I4RS0A440004-01
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Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B4407001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Constructie parkeerremkabel: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bout parkeerremhendel 25 2,5 18,0 ) / )
Parkeerkabelklembout 11 1,1 8,0 )
Bout parkeerremkabelbeugel 25 2,5 18,0 )



4E-1 ABS: 

ABS

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0B4500001

Voor correct en vlot storingzoeken moet u rekening 
houden met het volgende en tewerk gaan zoals 
beschreven in “ABS controleren: ”.
• Indien het voertuig op één van de volgende manieren 

werd gebruikt, is het mogelijk dat het ABS-
waarschuwingslampje even oplicht, wat evenwel niet 
duidt op een abnormale conditie in het ABS.
– Rijden met aangetrokken parkeerrem.
– Rijden met slepende remmen.
– Voertuig zat vast in modder, zand, etc.
– Wielspin tijdens het rijden.
– Wiel(en) werd(en) rondgedraaid terwijl het voertuig 

omhooggekrikt was.
• Lees voorafgaand aan de inspectie 

“Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” en zorg dat u 
begrijpt wat daar staat geschreven.

• Volg de storingzoekprocedure zoals beschreven in 
“ABS controleren: ”. Indien dit niet wordt gedaan, kan 
een verkeerde diagnose worden gesteld. (Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat tijdens de inspectie 
abusievelijk een verkeerde diagnosecode in het 
geheugen van het ABS-regelapparaat wordt 
vastgelegd.)

• Om de stekker (1) van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS los te maken, 
trekt u de vergrendeling (2) van de stekker omlaag.
Om hem aan te sluiten, plaatst u de stekker op het 
samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS en trekt u de vergrendeling (2) omhoog tot ze 
blokkeert.

Voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud
U4RS0B4500002

Wanneer stekker verbonden is met het samenstel 
hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS, maak 
dan geen stekkers van sensors los terwijl het contactslot 
op ON staat. Als dit wel wordt gedaan, zal een DTC in 
het ABS-regelapparaat worden geregistreerd.

Algemene beschrijving

Beschrijving ABS
U4RS0B4501001

Het ABS (antiblokkeersysteem) regelt de vloeistofdruk 
die vanaf de hoofdremcilinder op de wielremcilinders 
van de individuele remmen wordt uitgeoefend zodat de 
wielen niet blokkeren, ook wanneer zeer hard wordt 
geremd.
Daarnaast heeft dit ABS de volgende functie.
Wanneer de rem wordt ingetrapt, maar vóór het ABS in 
werking treedt, wordt de remkracht verdeeld over de 
voor- en de achterkant om te voorkomen dat de 
achterwielen te vroeg worden geblokkeerd en zodoende 
een betere stabiliteit van het voertuig te verkrijgen.
Dit ABS bevat de volgende hoofdonderdelen, in 
aanvulling op de onderdelen van het conventionele 
remsysteem.
• Wieltoerentalsensors, die de draaisnelheid van de 

afzonderlijke wielen registreren en op basis hiervan 
een signaal uitsturen.

• ABS-waarschuwingslampje dat gaat branden 
wanneer een abnormale situatie in het systeem wordt 
vastgesteld.

• Het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 
van het ABS bestaat uit de volgence componenten: 
regeleenheid ABS, hydraulische eenheid ABS 
(actuator), solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor), 
solenoïdeklepdriver (transistor), pompmotordriver 
(transistor).
– ABS-regelapparaat, dat op basis van de signalen 

die van de wieltoerentalsensors worden ontvangen 
signalen naar de hydraulische eenheid van het 
ABS stuurt voor regeling van de vloeistofdruk die 
op de afzonderlijke wielremcilinders wordt 
uitgeoefend, om te voorkomen dat het wiel 
blokkeert.

– Hydraulische eenheid van het ABS, die op basis 
van de signalen die van het ABS-regelapparaat 
worden ontvangen de vloeistofdruk regelt die op de 
wielremcilinders van de 4 afzonderlijke wielen 
wordt uitgeoefend.

– Solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor) die 
stroom naar de solenoïdeklep in de hydraulische 
eenheid van het ABS stuurt.

[A]: Losmaken C: Omlaag trekken om los te maken
[B]: Aansluiten D: Omhoog trekken om aan te sluiten

2

1

C
D

[A] [B]
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– Solenoïdeklepdriver (transistor) die de 
solenoïdekleppen in de hydraulische eenheid van 
het ABS regelt. 

– Pompmotordriver (transistor) die stroom levert aan 
de pompmotor in de hydraulische eenheid van het 
ABS.

Dit ABS is uitgerust met een EBD-systeem (elektronisch 
remkrachtverdelingssysteem) dat op basis van het 
signaal van de wielsensor en onafhankelijk van 
belastingsveranderingen tengevolge van laadvermogen 
enz. zo goed mogelijk de remvloeistofdruk van de 
achterwielen regelt, wat overeenkomt met de functie van 
de remkrachtdoseerklep. Indien het EBD-systeem niet 
naar behoren werkt, begint het 
remwaarschuwingslampje te branden om een 
abnormale toestand te melden.

Beschrijving samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS

U4RS0B4501002
Het ABS-regelapparaat is een onderdeel van het 
samenstel ABS hydraulische eenheid/regelapparaat en 
heeft de volgende functies.

Zelfdiagnosefunctiefunctie
Het ABS-regelapparaat bewaakt voortdurend de conditie 
van de onderdelen van het systeem (controleren op een 
abnormale situatie) en geeft de resultaten van deze 
controle (attent maken op een abnormale situatie en 
DTC) aan via het ABS-waarschuwingslampje, zoals 
beschreven.

• Wanneer het contactslot op ON wordt gezet, gaat het 
ABS-waarschuwingslampje 2 seconden branden om 
het elektrische circuit te testen.

• Indien er geen abnormale situatie wordt vastgesteld 
(het systeem is in orde), gaat het ABS-
waarschuwingslampje na 2 seconden weer uit.

• Wanneer een abnormale situatie in het systeem wordt 
vastgesteld, blijft het ABS-waarschuwingslampje 
branden en wordt de plaats waar de abnormale 
situatie zich voordoet, opgeslagen in het geheugen 
van EEPROM in het ABS-regelapparaat.

1
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Schema en routetabel

Schematische voorstelling ABS
U4RS0B4502001

INGANG UITGANG

ABS-regelapparaatWieltoerentalsensor (LV)

Wieltoerentalsensor (LA)

Wieltoerentalsensor (RV)

Accuspanning

Pompmotordriver 
(transistor)

Solenoïdeklepvoedingsdriver 
(transistor)

Solenoïdeklepdriver 
(transistor)

Hydraulische eenheid

Pompmotor

Ingangssolenoïdeklep LV

Uitgangssolenoïdeklep LV

Ingangssolenoïdeklep LA

Uitgangssolenoïdeklep LA

Ingangssolenoïdeklep LV

Uitgangssolenoïdeklep RV

Ingangssolenoïdeklep RA

Uitgangssolenoïdeklep RA

"ABS"-waarschuwingslampje

EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje)

Data-linkstekker

Samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat 
van het ABS

Wieltoerentalsensor (RA)

Remlichtschakelaar

14

1

18
19

1110

17

16

9

15

3

8

2

6

4

57

12

13
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1. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS

8. Pompmotor 15. Wieltoerentalsensor (links voor)

2. ABS-regelapparaat 9. Remlichtschakelaar 16. Wieltoerentalsensor (rechts achter)
3. Hydraulische eenheid ABS 10. ABS-waarschuwingslampje 17. Wieltoerentalsensor (links achter)
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Bedradingsschakelschema ABS
U4RS0B4502002

4. Solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor) 11. EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje)

18. Accu

5. Solenoïdeklepdriver (transistor) 12. Lampdrivermodule 19. Contactslot
6. Pompmotordriver (transistor) 13. Data-link-stekker
7. Solenoïdeklep 14. Wieltoerentalsensor (rechts voor)

6

WHT/BLU

RED/BLU

PNK/BLK

WHT

PNK

GRN/WHT

GRN

BLK

WHT/BLU

M

12V

GRN/ORN

RED/BLK

20
21

1

2

3 4

9 7

5

8

10

11

12

13

BLK

E03-7

E03-3

E03-17

E03-14 E03-1

E03-13

E03-26

YEL
BRN14

E03-25

LT GRN/BLK
LT GRN

15

WHT
WHT/BLK16

REDBLK
WHT

BLK
WHT

BLK
WHT

BLK
WHT

RED/BLK17

[A]

141516171819202122232425

12345678910111213

26

5V

5V

5V

5V E03-23

E03

12V

12V

PPL/WHT

18

E03-5

19
12V

5V

12V23

24

VCC

22

a

E03-24

E03-16
E03-15

E03-18
E03-19

E03-21
E03-22

WHT/RED

WHT/RED

+BB
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[A]: Aansluitingen van het samenstel ABS 
hydraulische eenheid/regelapparaat

8. Lampdrivermodule 17. Toerentalsensor linkervoorwiel

a: Bovenzijde 9. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS

18. Data-link-stekker

1. Accu 10. Solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor) 19. Naar ECM, TCM, SDM en BCM
2. Hoofdzekeringenkast 11. ABS pompmotordriver (transistor) 20. Remlicht
3. Contactslot 12. Pompmotor 21. Remlichtschakelaar
4. Circuitzekeringenkast 13. Solenoïdekleppen 22. Voedingsregeleenheid
5. Combinatiemeter 14. Toerentalsensor rechterachterwiel 23. Intern geheugen
6. ABS-waarschuwingslampje 15. Toerentalsensor linkerachterwiel 24. Solenoïdeklepdriver (transistor)
7. EBD-waarschuwingslampje 

(remwaarschuwingslampje)
16. Toerentalsensor rechtervoorwiel
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Aansluiting Draadkleur Circuit

E03

1 WHT/RED ABS pompmotordriver (transistor)
2 — —
3 GRN/WHT Remlichtschakelaar
4 — —
5 BLU Data-link-stekker
6 — —
7 GRN/ORN Contactslot
8 — —
9 — —
10 — —
11 — —
12 — —
13 BLK Massa
14 WHT/BLU Solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor)
15 LT GRN Toerentalsensor linkerachterwiel (+)
16 LT GRN/BLK Toerentalsensor linkerachterwiel (–)
17 RED/BLU ABS-waarschuwingslampje
18 WHT/BLK Toerentalsensor linkervoorwiel (–)
19 WHT Toerentalsensor linkervoorwiel (+)
20 — —
21 RED Toerentalsensor linkervoorwiel (+)
22 RED/BLK Toerentalsensor linkervoorwiel (–)
23 PNK/BLK EBD-waarschuwingslampje (remwaarschuwingslampje)
24 BRN Toerentalsensor rechtervoorwiel (–)
25 YEL Toerentalsensor rechtervoorwiel (+)
26 BLK Massa
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Plaats van de onderdelen

Positie onderdelen ABS
U4RS0B4503001

OPMERKING

Tussen een voertuig met rechts stuur en een voertuig met links stuur, verschillen alleen de positie van 
de combinatiemeter, data-link-stkker, remlichtschakelaar en hoofdremcilinder.
 

Diagnose-informatie en -procedures

ABS controleren
U4RS0B4504001

Zie de hierna volgende bladzijden voor nadere bijzonderheden over iedere stap.

1

4
5

2

2
2

2

3

6

7

6

6

6
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1. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 
van het ABS

5. EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje)

2. Wieltoerentalsensors 6. Wieltoerentalsensorringen
3. Remlichtschakelaar 7. Data-link-stekker
4. ABS-waarschuwingslampje

Stap Actie Ja Nee
1 ) Analyse van de storing

1) Voer “Beschrijving van het probleem door de klant: ” uit.
2) Voer “Bevestigen van de symptomen: ” uit.
3) Voer “DTC controleren, noteren en wissen: ” uit en 

controleer de DTC.

Wordt een defect-code aangegeven?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 2.

2 ) Rijtest

1) Voer “Stap 2: Rijtest: ” uit.

Wordt het symptoom van de storing waargenomen?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 6.

3 ) Aflezen van DTC’s

1) Voer “Aflezen van DTC’s: ” uit.

Is het een defect-code?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 5.
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4 ) ABS controleren

1) Inspecteren en repareren volgens de geldende DTC-
procedure.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 7.

5 ) Diagnose remmen

1) Inspecteren en repareren zoals beschreven in 
“Symptoomdiagnose remsysteem:  in hoofdstuk 4A”.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 7.

6 ) Controleren op sporadische storingen

1) Controleer op sporadische storingen zoals beschreven 
in “Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  
in hoofdstuk 00” en aanverwant circuit van defect-code 
die in stap 1 werd geregistreerd.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 7.

7 ) Eindinspectie

1) Voer “Stap 7: Eindinspectie: ” uit.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 3. Einde.

Stap Actie Ja Nee
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Stap 1: Analyse van de storing

Beschrijving van het probleem door de klant
Noteer de bijzonderheden van het probleem (defect, klacht) zoals deze door de klant worden beschreven. 
Hiervoor kan een vragenlijst worden gebruikt zoals in het onderstaande voorbeeld, om gemakkelijker alle benodigde 
informatie te verzamelen.

Vragenlijst voor de klant (Voorbeeld)

Bevestigen van de symptomen
Controleer of hetgeen de klant in de "Vragenlijst voor de klant" heeft beschreven inderdaad het geval is en of het 
betreffende symptoom als een defect moet worden aangeduid. (Bespreek dit eventueel samen met de klant.) 
Controleer de waarschuwingslampjes die verband houden met het remsysteem zoals beschreven in “Controle van 
EBD-waarschuwingslampje (remwaarschuwingslampje): ” en “Controle van ABS-waarschuwingslampje: ”.

DTC controleren, noteren en wissen
Volg de “Aflezen van DTC’s: ” procedure, noteer de DTC en wis ze zoals beschreven in “Wissen van DTC: ”.
Lees de DTC's opnieuw af zoals beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”.
Indien de DTC die wordt afgelezen tijdens de DTC-controleprocedure opnieuw wordt aangegeven nadat de DTC werd 
gewist, verricht dan een diagnose zoals beschreven in“Stap 4: ABS controleren: ”.
Wanneer de DTC die wordt afgelezen tijdens de DTC-controleprocedure niet meer wordt aangegeven nadat de DTC 
werd gewist, verricht het ABS-regelapparaat geen systeemdiagnose of doet er zich tijdelijk een abnormale situatie 
voor, zodat u een diagnose dient te verrichten zoals beschreven in “Stap 2: Rijtest: ”.

I4RS0B450012D-01
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Stap 2: Rijtest
Maak een testrit waarbij langer dan één minuut met 40 km/h wordt gereden en controleer of abnormale symptomen 
(b.v. abnormaal oplichten van het ABS-waarschuwingslampje) optreden.
Indien de defect-DTC opnieuw aangegeven wordt wanneer het contactslot op ON wordt gezet, hoeft de beschreven 
testrit niet te worden uitgevoerd. Ga door naar stap 3.

Stap 3: Aflezen van DTC’s
Lees de DTC's opnieuw af zoals beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”.

Stap 4: ABS controleren
Volg de procedure voor het aflezen van de ABS-diagnosecode in stap 3, spoor de oorzaak van de storing op, b.v. een 
defecte sensor, schakelaar, bedradingsbundel, stekker, regeleenheid of een ander onderdeel en repareer of vervang 
defecte onderdelen naar vereist.

Stap 5: Diagnose remmen
Controleer de onderdelen of systemen die in aanmerking komen als mogelijke oorzaak van de storing zoals 
beschreven in “Symptoomdiagnose remsysteem:  in hoofdstuk 4A” en op basis van de symptomen die worden 
vastgesteld in het voertuig (symptomen verkregen bij het uitvoeren van de stappen 1 en 2 en repareer of vervang 
defecte onderdelen naar vereist).

Stap 6: Controleren op sporadische storingen
Controleer de onderdelen waarin een sporadische storing gemakkelijk kan optreden  (b.v. bedradingsbundel, stekker, 
etc.) zoals beschreven in “Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  in hoofdstuk 00” en het aanverwante 
circuit van de DTC die in stap 1 tot 3 is genoteerd.

Stap 7: Eindinspectie
Controleer of het symptoom verdwenen is en het ABS weer normaal werkt. Indien de reparatie betrekking had op een 
defect-DTC, moet de DTC worden gewist zoals beschreven in “Wissen van DTC: ” en moet vervolgens een testrit 
worden gemaakt om te controleren of geen DTC meer wordt aangegeven.

Controle van ABS-waarschuwingslampje
U4RS0B4504002

1) Zet het contactslot op ON.
2) Controleer of het ABS-waarschuwingslampje (1) 

ongeveer 2 seconden gaat branden (ON) en 
vervolgens uitgaat.
Ga naar “ABS-waarschuwingslampje gaat niet 
branden wanneer contactslot op ON wordt gezet: ”, 
“ABS-waarschuwingslamje blijft branden: ” of “ABS-
waarschuwingslampje blijft knipperen met het 
contactslot op ON: ” wanneer een defect wordt 
vastgesteld.

Controle van EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje)

U4RS0B4504003
OPMERKING

Voer deze controle uit op een vlakke 
ondergrond.
 

1) Zet het contactslot op ON en zorg dat de parkeerrem 
is aangetrokken.

2) Controleer of het EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje) (1) brandt.

3) Ontspan de parkeerrem met het contactslot op ON 
en controleer of het EBD-remwaarschuwingslampje 
dooft.
Ga naar “EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje) blijft branden: ” wanneer 
het niet dooft.

11
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Aflezen van DTC’s
U4RS0B4504004

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-uitleesapparaat aan op de data-

link-stekker (1).

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Lees de DTC af door de instructies te volgen die op 

het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat worden 
aangegeven en druk de code af of noteer ze. Zie de 
gebruiksaanwijzing van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat voor nadere bijzonderheden.

OPMERKING

Verricht “Controleren van het circuit van de 
seriedata-link: ” wanneer het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat niet kan 
communiceren met de hydraulische eenheid 
van het ABS.
 

5) Zet na de controle het contact af en maak het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat los van de 
DLC.

Diagnosecodetabel
U4RS0B4504005

LET OP!
 

Voer de “ABS controleren: ” uit alvorens de 
diagnose te beginnen.
 

Wissen van DTC
U4RS0B4504006

WAARSCHUWING!

 

Voer de testrit uit op een veilige, 
verkeersvrije plaats waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer 
voorzichtig tijdens het testen om ongevallen 
te vermijden.

 

Na reparatie of vervanging van een of meer defecte 
onderdelen moet u alle DTC’s wissen met de 
onderstaande procedure of het SUZUKI-diagnosecode-
uitleespparaat.
1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan 

op de data-link-stekker, op dezelfde wijze als voor 
het aflezen van DTC’s.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Wis de DTC overeenkomstig de instructies op het 

diagnosecode-uitleesapparaat. Zie de 
gebruikershandleiding van het uitleesapparaat voor 
meer informatie.

OPMERKING

Controleer bij DTC C 1021, C1022, C1025, 
C1026, C1031, C1032, C1035, C1036 en C1061 
of het ABS-waarschuwingslampje dooft na 
het verrichten van stap 2 van “Testrit” onder 
“ABS controleren: ”, en wis vervolgens de 
DTC's.
 

4) Zet na het wissen het contactslot op OFF en maak 
het uitleesapparaat los van de data-link-stekker.

DTC (aangegeven 
op het SUZUKI-
diagnosecode-

uitleesapparaat)

Diagnosepunten

NO DTC Normaal
) C1021 RV

Circuit van 
wieltoerentalsensor

) C1025 LV
) C1031 RA
) C1035 LA
) C1022 RV Circuit van 

wieltoerentalsensor of 
sensorring

) C1026 LV
) C1032 RA
) C1036 LA

(A)

1
I4RS0B450003-01

) C1041
RV

Circuit van 
ingangssolenoïdeklep

) C1042 Circuit van 
uitgangssolenoïdeklep

) C1045
LV

Circuit van 
ingangssolenoïdeklep

) C1046 Circuit van 
uitgangssolenoïdeklep

) C1051
RA

Circuit van 
ingangssolenoïdeklep

) C1052 Circuit van 
uitgangssolenoïdeklep

) C1055
LA

Circuit van 
ingangssolenoïdeklep

) C1056 Circuit van 
uitgangssolenoïdeklep

) C1057 Voeding

) C1061 Circuit van ABS-pompmotor en/of 
motordrivercircuit

) C1063 Circuit van 
solenoïdeklepvoedingsdriver

) C1071 ABS-regelapparaat

DTC (aangegeven 
op het SUZUKI-
diagnosecode-

uitleesapparaat)

Diagnosepunten



4E-11 ABS: 

5) Verricht een “Rijtest” (stap 2 van “ABS controleren: ”) 
en “Aflezen van DTC’s: ” en ga na of NO DTC 
verschijnt op het diagnosecode-uitleesapparaat.

Gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

U4RS0B4504007
De onderstaande parametergegevens zijn waarden 
gemeten met het diagnose-uitleesapparaat wanneer een 
normaal functionerend voertuig zich in de volgende 
omstandigheden bevindt. Wanneer het diagnosecode-
uitleesapparaat wordt gebruikt om vergelijkende 
metingen te verrichten, moet het voertuig zich in de 
volgende omstandigheden bevinden.
• Trek de parkeerrem aan en blokkeer de wielen.
• Contactslot op ON.
• Zet de airconditioning uit (indien voorzien).
• Laat de stuurbekrachtiging onbelast (indien voorzien). 

(Niet aan het stuur draaien)
• Zet alle stroomverbruikers uit (behalve contactslot).
• Geen DTC.
• ABS werkt niet. (Normale remwerking)

Definitie uitleesapparaatgegevens
Accuspanning (V):  Accuspanning is een analoog 

invoersignaal dat wordt gelezen door het ABS-
regelapparaat. Sommige functies van het ABS-
regelapparaat veranderen wanneer de 
accuspanning zich onder of boven de 
geprogrammeerde drempelwaarden bevindt.

Pompmotordriver (V):  Deze parameter duidt op de 
werkingstoestand van de pompmotordriver 
(transistor).

Wieltoerental RV, wieltoerental LV, wieltoerental RA 
en wieltoerental LV (km/h, MPH):  Wieltoerental is 
een interne parameter van het ABS-regelapparaat. 
Het wordt berekend op basis van referentie-
impulsen vanaf de wieltoerentalsensor.

Remschakelaar (ON, OFF):  Dit schakelaarsignaal 
informeert het ABS-regelapparaat of de remmen al 
dan niet werken.

Gegevens 
van het 

diagnoseco
de-

uitleesappa
raat

Normen Toestand

Battery 
Voltage 10,0 – 16,0 V —

Pompmotord
river 0,0 V —

Wieltoerental 
RV 0 km/h, 0,0 MPH Voertuig staat stil

Wieltoerental 
LV 0 km/h, 0,0 MPH Voertuig staat stil

Wieltoerental 
RA 0 km/h, 0,0 MPH Voertuig staat stil

Wieltoerental 
LA 0 km/h, 0,0 MPH Voertuig staat stil

Remschakel
aar

ON Rempedaal ingedrukt

OFF Rempedaal niet 
ingedrukt



ABS: 4E-12

ABS-waarschuwingslampje gaat niet branden wanneer contactslot op ON wordt gezet
U4RS0B4504008

Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
De werking (ON/OFF) van het ABS-waarschuwingslampje wordt geregeld door het ABS-regelapparaat via de 
lampbesturingsmodule in de combinatiemeter.
Als het antiblokkeersysteem in orde is, schakelt het ABS-regelapparaat het ABS-waarschuwingslampje in wanneer 
het contactslot op ON wordt gezet, doet het lampje 2 seconden branden en schakelt het lampje vervolgens uit. Indien 
een storing in het systeem wordt vastgesteld, doet het ABS-regelapparaat het ABS-waarschuwingslampje continu 
branden. De lampbesturingsmodule doet het lampje ook continu branden wanneer de stekker van het ABS-
regelapparaat wordt losgemaakt.

Storingzoeken

I4RS0A450010-03

[A]: Stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS E03

4. Circuitzekeringenkast 8. Lampdrivermodule

1. Accu 5. Combinatiemeter 9. Samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS

2. Hoofdzekeringenkast 6. ABS-waarschuwingslampje
3. Contactslot 7. EBD-waarschuwingslampje 

(remwaarschuwingslampje)

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op ON.

Gaan andere waarschuwingslampjes branden?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 4.

2 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/

regelapparaat los.
3) Zet het contactslot op ON.

Gaat het ABS-waarschuwingslampje branden wanneer het 
contactslot op ON wordt gezet?

Vervang het samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS.

Ga naar stap 3.

3 1) Verwijder de combinatiemeter met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “RED/BLU”-
draadaansluiting van de combinatiemeterstekker en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand oneindig (∞)?

Ga naar stap 6. Kortsluiting naar massa 
in RED/BLU-circuit.



4E-13 ABS: 

ABS-waarschuwingslamje blijft branden
U4RS0B4504009

Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
De werking (ON/OFF) van het ABS-waarschuwingslampje wordt geregeld door het ABS-regelapparaat via de 
lampbesturingsmodule in de combinatiemeter.
Als het antiblokkeersysteem in orde is, schakelt het ABS-regelapparaat het ABS-waarschuwingslampje in wanneer 
het contactslot op ON wordt gezet, doet het lampje 2 seconden branden en schakelt het lampje vervolgens uit. Indien 
een storing in het systeem wordt vastgesteld, doet het ABS-regelapparaat het ABS-waarschuwingslampje continu 
branden. De lampbesturingsmodule doet het lampje ook continu branden wanneer de stekker van het ABS-
regelapparaat wordt losgemaakt.

4 Is de circuitzekering van de combinatiemeter in goede 
staat?

Ga naar stap 5. Vervang de zekering en 
controleer op 
kortsluiting naar de 
massa.

5 1) Verwijder de combinatiemeter met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer op goede verbinding met de “RED/BLK”-
draad van de combinatiemeterstekker.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning op de “RED/BLK”-draad 
van de combinatiemeterstekker.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Repareer het 
voedingscircuit van de 
combinatiemeter.

6 1) Meet de weerstand tussen de “BLK/ORN”-
draadaansluiting van de combinatiemeterstekker en de 
massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Vervang de 
combinatiemeter.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
"BLK/ORN"-circuit.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0A450010-03

[A]: Stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS E03

4. Circuitzekeringenkast 8. Lampdrivermodule

1. Accu 5. Combinatiemeter 9. Samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS

2. Hoofdzekeringenkast 6. ABS-waarschuwingslampje
3. Contactslot 7. EBD-waarschuwingslampje 

(remwaarschuwingslampje)



ABS: 4E-14

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Lees de diagnosecodes af.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 7 van 
“ABS controleren: ”.

Ga naar stap 2.

2 Zijn de hoofdzekeringen van de ABS-pompmotor en de 
ABS-solenoïde in goede staat?

Ga naar stap 3. Vervang de zekering en 
controleer op 
kortsluiting naar de 
massa.

3 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/

regelapparaat los.
3) Controleer of de aansluitingen E03-7, E03-13 en E03-17 

van de stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS goed verbonden zijn.

4) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de aansluiting “E03-
7” en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
"GRN/ORN"-draad.

4 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluitingen E03-1 en E03-14 van de 

stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS goed verbonden zijn.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de aansluiting E03-1 
en E03-14 en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
“WHT/RED”- en/of 
“WHT/BLU”-circuit.

5 1) Zet het contactslot op ON en laat het ABS-
waarschuwingslampje oplichten.

2) Verbind aansluiting E03-17 van de losgekoppelde 
stekker van de hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS met de carrosseriemassa met behulp van een 
verbindingsdraad.

Gaat het ABS-waarschuwingslampje uit?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
RED/BLU-circuit. Indien 
de draden en de 
verbindingen in orde 
zijn, vervang dan de 
combinatiemeter.

6 1) Zet het contactslot op OFF en meet de weerstand 
tussen aansluiting E03-13 en E03-26 en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 2 Ω?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
massacircuit van 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS.



4E-15 ABS: 

ABS-waarschuwingslampje blijft knipperen met het contactslot op ON
U4RS0B4504010

Elektrisch schema

Storingzoeken

I4RS0A450011-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

5. Combinatiemeter

1. Accu 6. ABS-waarschuwingslampje
2. Hoofdzekeringenkast 7. EBD-waarschuwingslampje 

(remwaarschuwingslampje)
3. Contactslot 8. Lampdrivermodule
4. Circuitzekeringenkast 9. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 

van het ABS

Stap Actie Ja Nee
1 1) Controleer of de stekker van het samenstel hydraulische 

eenheid/regelapparaat van het ABS goed verbonden is 
met het ABS-regelapparaat.

Is de verbinding in orde?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Aansluiting E03-20 is 
kortgesloten naar 
massa.



ABS: 4E-16

EBD-waarschuwingslampje (remwaarschuwingslampje) blijft branden
U4RS0B4504011

Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
Het EBD-waarschuwingslampje (remwaarschuwingslampje) wordt geregeld door de parkeerremschakelaar, de 
remvloeistofniveauschakelaar en het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS via de 
lampbesturingsmodule in de combinatiemeter.

Storingzoeken

I4RS0A450010-03

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

4. Circuitzekeringenkast 8. Lampdrivermodule

1. Accu 5. Combinatiemeter 9. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 
van het ABS

2. Hoofdzekeringenkast 6. ABS-waarschuwingslampje  
3. Contactslot 7. EBD-waarschuwingslampje 

(remwaarschuwingslampje)

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zorg ervoor dat:

• De parkeerrem volledig ontspannen is.
• Het remvloeistofniveau zich boven het 

minimumniveau bevindt.

Zijn de resultaten van de controle in orde?

Ga naar stap 2. Schakel de parkeerrem 
volledig uit en/of vul 
remvloeistof bij.

2 1) Zet het contactslot op ON.

Blijft het ABS-waarschuwingslampje branden?

Verricht “ABS-
waarschuwingslamje 
blijft branden: ” zoals 
hiervoor beschreven.

Ga naar stap 3.



4E-17 ABS: 

Controleren van het circuit van de seriedata-link
U4RS0B4504012

3 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/

regelapparaat los.
3) Controleer of de aansluiting E03-23 van de stekker van 

het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS goed verbonden is.

4) Indien de verbinding in orde is, blokkeer dan de wielen 
en zet de versnellingspook in neutraal-stand (P-bereik 
voor A/T).

5) Houd het rempedaal ingetrapt en start de motor. Schakel 
de parkeerrem uit.

6) Verbind aansluiting E03-23 van de losgekoppelde 
stekker van de hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS met de massa met behulp van een 
verbindingsdraad.

Gaat het remwaarschuwingslampje uit?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Stroomonderbreking in 
"PNK/BLK"-circuit. 
Indien de draden en de 
verbindingen in orde 
zijn, vervang dan de 
combinatiemeter.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0A450012-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS
1. Accu 4. Circuitzekeringenk

ast
7. Lampdrivermodule 10. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 

van het ABS
2. Hoofdzekeringe

nkast
5. Combinatiemeter 8. Data-link-stekker (DLC)

3. Contactslot 6. ABS-
waarschuwingslam
pje

9. Naar ECM-, TCM-regelapparaat en SDM



ABS: 4E-18

Inspecteren

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op ON.

Gaat het ABS-waarschuwingslampje branden?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 6.

2 1) Zet het contactslot op OFF.

Zijn de hoofdzekeringen van de ABS-pompmotor en de 
ABS-solenoïde in goede staat?

Ga naar stap 3. Vervang de zekering en 
controleer op 
kortsluiting.

3 1) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/
regelapparaat los.

2) Controleer of de aansluiting E03-7 van de stekker van 
het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS goed verbonden is.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de aansluiting “E03-
7” en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
"GRN/ORN"-
draadcircuit.

4 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluitingen E03-1 en E03-14 van de 

stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS goed verbonden zijn.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de aansluiting E03-1 
en E03-14 en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
“WHT/RED”- en/of 
“WHT/BLU”-
draadcircuit.

5 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluitingen E03-13 en E03-26 van de 

stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS goed verbonden zijn.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting E03-13 en E03-26 en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 2 Ω?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
massacircuit van 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS.

6 1) Controleer of communicatie mogelijk is door te proberen 
om te communiceren met andere regelapparaten (ECM, 
TCM of SDM).

Is communicatie met een ander regelapparaat mogelijk?

Ga naar stap 7. Repareer de 
stroomonderbreking in 
het gemeenschappelijke 
deel van het 
seriedatacircuit ("PPL/
WHT"-
bedradingscircuit) dat 
door alle 
regelapparaten wordt 
gebruikt of repareer de 
kortsluiting met massa 
of naar het 
ontstekingscircuit die is 
opgetreden in het 
seriedatacircuit (PPL/
WHT-
bedradingscircuit).

7 1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting B van de data-link-

stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 12 V?

Ga naar stap 8. Stroomonderbreking of 
kortsluiting met massa 
in circuit van aansluiting 
B.



4E-19 ABS: 

DTC C1021, C1022 / C1025, C1026 / C1031, C1032 / C1035, C1036: circuit of ring wieltoerentalsensor 
rechts voor/links voor/rechts achter/links achter

U4RS0B4504013
Elektrisch schema

8 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de volgende punten.

• Aansluiting G van data-link-stekker en 
carrosseriemassa.

• Aansluiting G1 van data-link-stekker en 
carrosseriemassa.

Is iedere weerstand 1 Ω of minder?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
circuit van aansluiting G 
en/of G1.

9 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluiting E03-5 ("PPL/WHT"-draad) 

voor het seriedatacircuit goed verbonden is.
3) Als de verbinding in orde is, controleer dan de 

weerstand tussen de aansluiting E03-5 (PPL/WHT-
draad) en de "PPL/WHT"-draadaansluiting (2) voor het 
seriedatacircuit in DLC (1).

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Repareer de hoge 
weerstand of een 
stroomonderbreking in 
het "PPL/WHT"-
draadcircuit voor het 
antiblokkeerremsystee
m.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0A450013-02

I4RS0A450014-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

3. Toerentalsensor rechterachterwiel 6. Toerentalsensor linkervoorwiel

1. Contactslot 4. Toerentalsensor linkerachterwiel 7. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS

2. Circuitzekeringenkast 5. Toerentalsensor rechtervoorwiel



ABS: 4E-20

Conditie van DTC-detectie
Het ABS-regelapparaat bewaakt de spanning bij de aansluiting van iedere sensor wanneer het contactslot op ON 
staat. Wanneer de spanning niet binnen het voorgeschreven bereik is, wordt de overeenkomstige DTC weergegeven. 
Indien tijdens het rijden geen sensorsignaal wordt ontvangen, zal er ook een DTC worden vastgelegd.

OPMERKING

Wanneer zich één van de volgende situaties met het voertuig heeft voorgedaan, is het mogelijk dat één 
van deze DTC’s wordt weergegeven, zelfs wanneer de sensor in orde is. Indien u een dergelijke 
toestand vermoedt, wis dan de DTC zoals beschreven in “Wissen van DTC: ”, verricht een rijtest zoals 
beschreven in Stap 2 van “ABS controleren: ” en controleer of er een abnormale conditie is.

• Rijden met aangetrokken parkeerrem.

• Wielspin tijdens het rijden.

• Wiel(en) werd(en) rondgedraaid terwijl het voertuig omhooggekrikt was.

• Het voertuig heeft vastgezeten.
 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is "ABS-controle" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “ABS 

controleren: ”.
2 1) Maak de stekker van de toepasselijke ABS-

wieltoerentalsensor los met het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de aansluitingen van de 

ABS-wieltoerentalsensor. Zie “Inspecteren van 
voorwieltoerentalsensor: ” en/of “Inspecteren van 
achterwieltoerentalsensor: ”.

Is de gemeten weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 3. Vervang de ABS-
wieltoerentalsensor.

3 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de betreffende stekker van de ABS-

wieltoerentalsensor aan.
3) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/

regelapparaat los.
4) Controleer alle sensoraansluitingen op een goede 

verbinding met het ABS-regelapparaat.
5) Als de verbindingen in orde zijn, zet dan het contactslot 

op ON en meet de spanning tussen de betreffende 
sensoraansluiting van de stekker van het regelapparaat 
en carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 4. Circuit van de 
wieltoerentalsensor 
kortgesloten met 
voeding.

4 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de volgende punten.

• Beide stekkeraansluitingen tussen het samenstel 
hydraulische eenheid/regelapparaaat van het ABS en 
de overeenkomstige sensor. Deze controle moet 
hetzelfde resultaat opleveren als in stap 2).

• Iedere stekkeraansluiting van de wieltoerentalsensor 
en carrosseriemassa. Deze controle moet aangeven 
dat er geen continuïteit is.

Zijn de resultaten van beide controles in orde?

Ga naar stap 5. Open keten in circuit of 
kortsluiting met massa.

5 1) Verwijder de betrokken ABS-wieltoerentalsensor.
2) Controleer de sensor op beschadiging of op 

aanwezigheid van vreemde bestanddelen.

Is de sensor in orde?

Ga naar stap 6. Reinigen, repareren of 
vervangen.



4E-21 ABS: 

DTC C1041 / C1045 / C1051 / C1055, DTC C1042 / C1046 / C1052 / C1056: ingangssolenoïdecircuit 
rechts-voor / links-voor / rechts-achter / links-achter, uitgangssolenoïdecircuit rechts-voor / links-
voor / rechts-achter / links-achter

U4RS0B4504014
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie
Het ABS-regelapparaat bewaakt de uitvoer van de klep.
Deze DTC wordt weergegeven wanneer de uitvoer van iedere klep de voorgeschreven waarde overschrijdt in 
vergelijking met het signaal dat van het ABS-regelapparaat wordt ontvangen.

6 Controleer de voorste en/of achterste sensorring op de 
volgende punten (verwijder indien nodig de 
achterremtrommel):
• Geen ontbrekende noch beschadigde sensorringtanden
• Geen aanwezigheid van vreemde bestanddelen
• Sensorring niet onrond
• Geen overmatige speling van wiellager

Zijn deze onderdelen in orde?

Ga naar stap 7. Reinigen, repareren of 
vervangen.

7 1) Monteer de ABS-wieltoerentalsensor op de fusee of 
remankerplaat.

2) Span de sensorbout met het voorgeschreven koppel aan 
en controleer of er geen speling is tussen sensor en 
fusee of remankerplaat.

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 8. Vervang de ABS-
wieltoerentalsensor.

8 Controleer uitgangsspanning of golfvorm zoals beschreven 
in “Inspecteren van voorwieltoerentalsensor: ” en/of 
“Inspecteren van achterwieltoerentalsensor: ”.

Wordt de juiste spanning en/of golfvorm verkregen?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Vervang de sensor en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0A450015-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

3. ABS-voedingsregelapparaat 6. Solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor)

1. Accu 4. Solenoïdeklep 7. Solenoïdeklepdriver
2. Hoofdzekeringenkast 5. Samenstel hydraulische eenheid/

regelapparaat van het ABS



ABS: 4E-22

Storingzoeken

DTC C1057: voedingscircuit
U4RS0B4504015

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie
De ABS-regeleenheid bewaakt de voedingsspanning bij aansluiting E03-14. Bij een zeer hoge of lage 
voedingsspanning tegen een snelheid van meer dan 20 km/h (13 MPH), wordt deze DTC aangegeven. Wanneer de 
voedingsspanning weer is genormaliseerd, dooft het ABS-waarschuwingslampje en werkt de ABS-regeleenheid weer 
normaal maar blijft de DTC opgeslagen.

Stap Actie Ja Nee
1 Is "ABS-controle" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “ABS 

controleren: ”.
2 1) Zet het contactslot op OFF.

2) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/
regelapparaat los.

3) Controleer of de aansluiting E03-14 van de stekker van 
het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS goed verbonden is.

4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting E03-14 van de stekker van het 
regelapparaat en aansluiting E03-26.

Is de spanning 10 – 14 V?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Stroomonderbreking in 
WHT/BLU- of BLK-
circuit.

I4RS0A450016-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

2. Hoofdzekeringenkast

1. Accu 3. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 
van het ABS



4E-23 ABS: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is "ABS-controle" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “ABS 

controleren: ”.
2 1) Maak de stekker van de hydraulische eenueid/

regelapparaat van het ABS los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer of de aansluitingen E03-14 en E03-13 van de 
stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS goed verbonden zijn.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de aansluiting E03-
14 en E03-13. 

Is de spanning 9,7 ± 0,3 V of meer?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 3.

3 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluitingen E03-13 en E03-26 van de 

stekker van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS goed verbonden zijn.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de weerstand tussen de aansluiting E03-
13 en E03-26 en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 2 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in de 
"BLK"-draadcircuit.

4 1) Meet de spanning tussen de positieve accupool en de 
carrosseriemassa van het voertuig terwijl de motor loopt.

Is de spanning 9,7 ± 0,3 V of meer?

Onvoldoende 
kortsluiting tussen 
“WHT/BLU”-draadcircuit 
en carrosseriemassa.

Controleer het 
laadsysteem, zie 
“Dynamo testen 
(gebrekkige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

5 1) Meet de spanning tussen aansluiting E03-14 en E03-13 
met draaiende motor.

Is de spanning 18 ± 1,0 V of minder?

Slechte verbinding 
tussen aansluiting E03-
14 en E03-13. Als de 
aansluitingen in orde 
zijn, monteer dan een 
goed bevonden 
samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat 
van het ABS en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
laadsysteem, zie 
“Dynamo testen 
(overmatige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.



ABS: 4E-24

DTC C1061: Circuit van ABS-pompmotor en/of motordrivercircuit
U4RS0B4504016

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie
Het ABS-regelapparaat bewaakt de spanning bij de diagnose-aansluiting van het pompmotorcircuit voortdurend 
wanneer het contactslot op ON staat. Het legt deze DTC vast wanneer de spanning bij de diagnose-aansluiting niet 
hoog/laag wordt overeenkomstig de ON/OFF-commando’s van het regelapparaat naar de motordriver (transistor) 
(d.w.z. wanneer de commando’s niet worden opgevolgd).

I4RS0A450017-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS

2. Hoofdzekeringenkast 4. ABS-pompmotor

1. Accu 3. Pompmotordriver (transistor) 5. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS



4E-25 ABS: 

Storingzoeken

DTC C1063: Circuit van solenoïdeklepvoedingsdriver
U4RS0B4504017

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 Is "ABS-controle" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “ABS 

controleren: ”.
2 1) Zet het contactslot op OFF.

2) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/
regelapparaat los.

3) Controleer of de aansluiting E03-1 van de stekker van 
het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS goed verbonden is.

4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting E03-1 van de stekker van het 
regelapparaat en carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking in 
WHT/RED-draad.

3 Meet de weerstand tussen stekkeraansluiting E03-13 en 
E03-26 van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS en de carrosseriemassa.

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
massacircuit van 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS.

I4RS0A450018-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

5. Solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor)

1. Accu 6. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS

2. Hoofdzekeringenkast 7. Naar solenoïdeklep
3. Contactslot 8. ABS-voedingsregelapparaat
4. Circuitzekeringenkast



ABS: 4E-26

Conditie van DTC-detectie
Het ABS-regelapparaat bewaakt de spanning bij de aansluiting van het solenoïdecircuit voortdurend wanneer het 
contactslot op ON staat. Ook voert het regelapparaat, onmiddellijk nadat het contactslot op ON is gezet, een 
aanvangscontrole uit.
Schakel de solenoïdeklepvoedingsdriver (transistor) van OFF → ON en controleer of de spanning verandert van laag 
→ hoog. Indien bij de aanvangscontrole een defect wordt vastgesteld en wanneer de spanning laag is terwijl het 
contactslot op ON staat, zal deze DTC worden vastgelegd.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is "ABS-controle" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “ABS 

controleren: ”.
2 Controleer de accuspanning.

Is ze ongeveer 11 V of hoger?

Ga naar stap 3. Controleer het 
laadsysteem zoals 
beschreven in “Accu 
inspecteren:  in 
hoofdstuk 1J” en 
“Dynamo testen 
(gebrekkige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

3 Controleer de hoofdzekering voor de ABS-solenoïde en 
aansluiting.

Is de zekering in orde?

Ga naar stap 4. Vervang de zekering en 
controleer op 
kortsluiting naar de 
massa.

4 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de ABS hydraulische eenheid/

regelapparaat los.
3) Controleer of aansluiting E03-14 van het samenstel 

hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS goed 
verbonden is.

4) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting E03-14 van de stekker en 
carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Monteer een goed 
bevonden samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS en controleer 
opnieuw.

"WHT/BLU"-circuit 
onvoldoende 
kortgesloten naar 
massa.



4E-27 ABS: 

DTC C1071: ABS-regelapparaat
U4RS0B4504018

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie
Deze DTC wordt vastgelegd wanneer een intern defect wordt vastgesteld in het ABS-regelapparaat.

Storingzoeken

I4RS0A450019-02

[A]: Stekker E03 van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

2. Hoofdzekeringenkast 4. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 
van het ABS

1. Accu 3. ABS-
voedingsregelapparaat

Stap Actie Ja Nee
1 Is "ABS-controle" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “ABS 

controleren: ”.
2 Wis alle DTC’s en lees de DTC af.

Is het DTC C1071?

Ga naar stap 3. Mogelijk een tijdelijke 
storing van het ABS-
regelapparaat.

3 1) Controleer of de stekker van het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS goed verbonden is.

2) Indien de verbinding in orde is, maak dan de stekker van 
het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van 
het ABS los.
• Spanning aansluiting E03-1: 10 – 14 V
• Spanning aansluiting E03-14: 10 – 14 V
• Weerstand tussen E03-13 en carrosseriemassa: 

Continuïteit
• Weerstand tussen E03-26 en carrosseriemassa: 

Continuïteit

Zijn de resultaten van de controle zoals voorgeschreven?

Vervang het samenstel 
hydraulische eenheid/
regelapparaat van het 
ABS.

Repareer het “WHT/
RED”-, “WHT/BLU” en/
of "BLK"-circuit en 
controleer opnieuw.



ABS: 4E-28

Reparatie-instructies

Controleren van de werking van de 
hydraulische eenheid van het ABS

U4RS0B4506001

1) Controleer of het normale remsysteem (niet het 
ABS) in orde is.

2) Controleer of de accuspanning 11V of hoger is.
3) Krik het voertuig omhoog.
4) Zet de transmissie in vrijloop (P bij A/T) en zet de 

parkeerrem af.
5) Draai ieder wiel langzaam met de hand rond en 

controleer of de rem sleept. Corrigeer indien de rem 
sleept.

6) Sluit het SUZUKI diagnosecode-uitleesapparaat aan 
op de data-link-stekker (DLC) (1) terwijl het 
contactslot op OFF staat.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

7) Zet het contactslot op ON en selecteer het menu 
HYDRAULIC CONTROL TEST (test van 
hydraulische eenheid) in de stand "miscellaneous 
test" (MISC. TEST) op het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat.

8) Voer de volgende controles uit met de hulp van een 
assistent.
Trap het rempedaal (1) in en  selecteer vervolgens 
“testing wheel” op het SUZUKI-diagnose-
uitleesapparaat, terwijl de andere persoon het wiel 
(2) met de hand ronddraait. Controleer nu de 
volgende punten:
• Werkgeluid van solenoïde is hoorbaar en het wiel 

draait slechts 0,5 sec. (remkrachtoverdruk 
ontsnapt).

• Werkgeluid van pompmotor is hoorbaar en het 
rempedaal pulseert.

9) Controleer dit bij alle vier de wielen. Vervang het 
samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat 
indien een defect wordt vastgesteld.

10) Zet na de controle het contactslot in de stand OFF 
en koppel het SUZUKI-uitleesapparaat los van de 
data-link-stekker.

(A)

1
I4RS0B450003-01

I4RH01450021-01



4E-29 ABS: 

Onderdelen samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS
U4RS0B4506002

LET OP!
 

Het samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS niet demonteren, noch de blinde plug 
losdraaien of de motor verwijderen. Indien dit wel wordt gedaan, zal het samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS niet meer normaal werken.
 

Inspecteren van samenstel hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS

U4RS0B4506003

LET OP!
 

Het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS niet demonteren, 
noch de blinde plug losdraaien of de motor 
verwijderen. Indien dit wel wordt gedaan, zal 
het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS niet meer normaal 
werken.
 

Controleer de hydraulische eenheid op vloeistoflekkage.
Repareer of vervang in geval van lekkage.

Uitbouwen en inbouwen van samenstel 
hydraulische eenheid/regelapparaat van het 
ABS

U4RS0B4506004

LET OP!
 

Het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS niet demonteren, 
noch de blinde plug losdraaien of de motor 
verwijderen. Indien dit wel wordt gedaan, zal 
het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS niet meer normaal 
werken.
 

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)
(c)

1

2

3

I4RS0A450021-01

1. Samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het 
ABS

3. Stekker  9 N·m (0,9 kg-m, 6,5 lb-ft)

2. Beugel 16 N·m (1,6 kg-m, 11,5 lb-ft) 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-
ft)



ABS: 4E-30

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van het samenstel hydraulische 

eenheid/regelapparaat van het ABS (1) los door de 
vergrendeling (2) omlaag te trekken.

3) Draai met het speciaal gereedschap de 
wartelmoeren (1) los en koppel de remleidingen (2) 
los van het samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS (3).

Speciaal gereedschap
(A):  09950–78220

OPMERKING

Plaats de kap van de ontluchtingsplug of 
dergelijke op de leiding om te voorkomen dat 
de vloeistof naar buiten loopt. Wees 
voorzichtig dat geen remvloeistof op het 
lakwerk terechtkomt.
 

4) Maak de hydraulische eenheid / regelapparaat van 
het ABS los van de steun door de drie 
bevestigingsbouten te verwijderen.

5) Verwijder de bouten en maak het samenstel 
hydraulische eenheid / regelapparaat van het ABS 
(1) los van de steun (3) met behulp van een platte 
staaf of dergelijke (2).

LET OP!
 

• Stel de hydraulische eenheid niet aan 
schokken bloot.

• Wees voorzichtig dat er geen stof in de 
hydraulische eenheid terechtkomt.

• Leg de hydraulische eenheid niet op haar 
zijkant of ondersteboven. Indien de 
hydraulische eenheid niet met zorg wordt 
behandeld, zal dit de prestatie van de 
eenheid nadelig beïnvloeden.

 

[A]: Losmaken C: Omlaag trekken om los te 
maken

[B]: Aansluiten D: Omhoog trekken om aan te 
sluiten

2

1

C
D

[A] [B]

I4RH01450001-01

(A)

1

2

3

I4RS0B450004-01

1

3

2
I4RS0A450023-01



4E-31 ABS: 

Inbouwen

1) Het inbouwen van het samenstel hydraulische eenheid / regelapparaat gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Aantrekkoppel
Wartelmoer van remleiding (a):  16 N·m (1,6 kgf-m, 11,5 lb-ft)
Bout samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS (b):  9 N·m (0,9 kgf-m, 6,5 lb-ft)
Steunbout samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS (c):  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)

2) Ontlucht het remsysteem zoals beschreven in het 
hoofdstuk “Ontluchten van het remsysteem:  in 
hoofdstuk 4A”.

3) Controleer ieder gemonteerd onderdeel op 
vloeistoflekkage en verricht “Controleren van de 
werking van de hydraulische eenheid van het ABS: ”.

OPMERKING

Als “Controleren van de werking van de 
hydraulische eenheid van het ABS: ” niet 
werd uitgevoerd voor een nieuw samenstel 
hydraulische eenheid/regelapparaat van het 
ABS, gaat het ABS-waarschuwingslampje 
mogelijk knipperen wanneer het contactslot 
op ON wordt gezet.
Verricht dan “Controleren van de werking 
van de hydraulische eenheid van het ABS: ” 
om het ABS-waarschuwingslampje te doen 
stoppen met knipperen.
 

Inspecteren van voorwieltoerentalsensor
U4RS0B4506005

Uitgangsspanning controleren

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Krik het voertuig iets omhoog.
3) Maak de stekker van de wieltoerentalsensor los.
4) Maak het doorsteekrubber van de 

wieltoerentalsensor los van de carrosserie.
5) Sluit een voltmeter aan tussen de aansluitingen van 

de stekker (1).

6) Draai het wiel met de hand rond met een snelheid 
van ongeveer 1/2 volledige omwenteling tot 1 
omwenteling per seconde en controleer de 
wisselspanning van de sensor.

Wisselstroomspanning bij 1/2 tot 1 omwenteling 
per seconde:
53 mV of meer

7) Indien de gemeten spanning niet met de 
voorgeschreven waarde overeenkomt, controleer 
dan de sensor, ring en de montage van deze 
onderdelen.

(a)

(a)

(c)
(c)

(b)

(b)

I4RS0A450024-01

I2RH01450049-01



ABS: 4E-32

Referentie
Bij gebruik van een oscilloscoop voor deze controle dient 
de piekpiekspanning (1) overeen te komen met de 
specificatie en moet de golfvorm volledig zijn.

Piek-piekspanning bij 1/2 tot 1 omwenteling per 
seconde:
140 mV of meer bij 15 Hz

Uitbouwen en inbouwen van 
voorwieltoerentalsensor

U4RS0B4506006

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de voorwieltoerentalsensor (1) 

los.
3) Krik het voertuig omhoog en verwijder het wiel.
4) Verwijder klem en klembout van de 

bedradingsbundel (2) en het doorsteekrubber (3).
5) Verwijder de voorwieltoerentalsensor (4) van de 

fusee.

LET OP!
 

• Trek niet aan de bedradingsbundel bij het 
verwijderen van de 
voorwieltoerentalsensor.

• Beschadig het oppervlak van de 
voorwieltoerentalsensor niet en zorg dat er 
geen stof, etc. in het montagegat 
terechtkomt.

 

Inbouwen

1) Controleer of er geen vreemde bestanddelen aan de 
sensor (1) en de sensorring (2) kleven.

2) Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde 
van het uitbouwen.

Aantrekkoppel
Bout van voorwieltoerentalsensor (a):  25 N·m (
2,5 kgf-m, 18,0 lb-ft)
Bedradingsbundelklembout van 
voorwieltoerentalsensor (b):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)

LET OP!
 

Trek niet aan de bedradingsbundel en draai 
hem niet meer dan nodig bij het monteren 
van de voorwieltoerentalsensor.
 

I4RS0B450013D-01

3

2

4

1

I4RS0B450005-01



4E-33 ABS: 

3) Controleer of er geen speling is tussen de sensor en 
de fusee.

Inspecteren van voorwieltoerentalsensor
U4RS0B4506007

• Controleer de sensor op beschadiging.
• Meet de sensorweerstand.

Weerstand tussen beide sensoraansluitingen (1):
1,2 – 1,6 kΩ bij 20 °C (68 °F)

Weerstand tussen sensoraansluiting (1) en 
sensorhuis (2):
Oneindig (∞)

Vervang indien het resultaat van de controle niet voldoet 
aan de specificaties en indien een defect wordt 
vastgesteld.

Inspecteren van achterwieltoerentalsensor
U4RS0B4506008

Uitgangsspanning controleren

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Koppel de stekker van de achterwieltoerentalsensor 

zoals zoals beschreven in stap 2) van “Uitbouwen en 
inbouwen van achterwieltoerentalsensor: ”.

3) Krik het voertuig omhoog.
4) Sluit een voltmeter aan tussen de aansluitingen van 

de stekker (1).
5) Draai het wiel rond met een snelheid van ongeveer 

1/2 volledige omwenteling tot 1 omwenteling per 
seconde en controleer de wisselstroomspanning van 
de sensor.

Wisselstroomspanning bij 1/2 tot 1 omwenteling 
per seconde:
53 mV of meer

6) Indien de gemeten spanning niet met de 
voorgeschreven waarde overeenkomt, controleer 
dan de sensor, ring en de montage van deze 
onderdelen.

Referentie
Bij gebruik van een oscilloscoop voor deze controle dient 
de piekpiekspanning (1) overeen te komen met de 
specificatie en moet de golfvorm volledig zijn.

Piek-piekspanning bij 1/2 tot 1 omwenteling per 
seconde:
140 mV of meer bij 15 Hz

[A]: OK
[B]: NG

[A] [B]

(b)

(a)

1

1 1

2

I4RS0B450006-01

I2RH01450052-01

I3RH01450049-01

I4RS0B450013D-01



ABS: 4E-34

Uitbouwen en inbouwen van 
achterwieltoerentalsensor

U4RS0B4506009

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de achterwieltoerentalsensor 

los.
• Voor 5-deursmodel:

a. Verwijder de achterdrempelbekleding.
b. Klap de achterbank (2) op zoals afgebeeld en 

vouw de vloerbekleding (3) om.
• Voor 3-deursmodel:

a. Verwijder de binnenbekleding zoals 
beschreven in “Voerbedekking uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 9H”.

b. Vouw de vloerbekleding (3) om.
3) Maak de stekker (1) van de wieltoerentalsensor los.

4) Krik het voertuig omhoog.
5) Maak de bedradingsbundel (1) van de ABS-

wielsensor los.

OPMERKING

Maak de klem van de stekker van de 
achterwieltoerentalsensor niet los van de 
carrosserie, tenzij hij moet worden 
vervangen.
 

6) Maak de achterwieltoerentalsensor (2) los van de 
remankerplaat.

LET OP!
 

• Trek niet aan de bedradingsbundel bij het 
verwijderen van de 
achterwieltoerentalsensor.

• Beschadig het oppervlak van de 
achterwieltoerentalsensor niet en zorg dat 
er geen stof, etc. in het montagegat 
terechtkomt.

 

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Controleer of er geen vreemde bestanddelen aan de 

sensor (1) en de ring kleven.

• Monteer de wieltoerentalsensor (2) en zijn bout in de 
juiste positie (bovenaan), zoals getoond op de 
afbeelding. 
Draai de sensorbout (1) en de 
bedradingsbundelklembouten vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout achterwieltoerentalsensor (a):  11 N·m (1,1 
kgf-m, 8,0 lb-ft)
Bedradingsbundelklembout van 
achterwieltoerentalsensor (b):  11 N·m (1,1 kgf-m, 
8,0 lb-ft)

2 

3 

3 

1

I4RS0B450007-01

1

2

I4RS0B450008-01

1

I4RS0B450009-01
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LET OP!
 

Trek niet aan de bedradingsbundel en draai 
hem niet meer dan nodig bij het monteren 
van de achterwieltoerentalsensor.
 

• Controleer of er geen speling is tussen sensor en 
remankerplaat.

Inspecteren van achterwieltoerentalsensor
U4RS0B4506010

• Controleer de sensor op beschadiging.
• Meet de sensorweerstand.

Weerstand tussen beide sensoraansluitingen (1):
1,2 – 1,6 kΩ bij 20 °C (68 °F)

Weerstand tussen sensoraansluiting (1) en 
sensorhuis (2):
Oneindig (∞)

Vervang indien het resultaat van de controle niet 
voldoet aan de specificaties en indien een defect 
wordt vastgesteld.

Inspecteren van voorwieltoerentalsensorring
U4RS0B4506011

• Controleer de ring (1) op ontbrekende, beschadigde 
of vervormde tanden.

• Draai aan de aandrijfas en controleer of de ringrotatie 
vrij is van onrondheid en overmatige speling.

• Controleer of er geen vreemde bestanddelen aan de 
ring kleven.

Repareer of vervang de sensorring indien defecten 
worden vastgesteld. Zie “Voorste aandrijfas demonteren 
en monteren:  in hoofdstuk 3A”.

Uitbouwen en inbouwen van 
voorwieltoerentalsensorring

U4RS0B4506012

OPMERKING

De ring van de voorwieltoerentalsensor kan 
niet afzonderlijk worden verwijderd of 
vervangen. Indien de ring van de 
voorwieltoerentalsensor moet worden 
vervangen, moet het gehele samenstel van 
koppelingen aan wielzijde van de aandrijfas 
worden vervangen.
 

Raadpleeg “Voorste aandrijfas demonteren en 
monteren:  in hoofdstuk 3A” voor het uit- en inbouwen 
van het samenstel van koppelingen aan wielzijde van de 
aandrijfas.

[A]: OK [B]: NG

[A] [B]

1, (a)

(b)

2

2 2

I4RS0B450010-01

I3RH01450052-01

1
I4RS0A450032-01
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Inspecteren van achterwieltoerentalsensorring
U4RS0B4506013

• Controleer de ring (1) op ontbrekende, beschadigde 
of vervormde tanden.

• Draai aan het wiel en controleer of de ringrotatie vrij is 
van onrondheid en overmatige speling.

• Controleer of er geen vreemde bestanddelen aan de 
ring kleven.
Repareer of vervang de sensorring indien defecten 
worden vastgesteld.

Uitbouwen en inbouwen van 
achterwieltoerentalsensorring

U4RS0B4506014
Raadpleeg “ABS sensorring uitbouwen en inbouwen 
(indien uitgerust):  in hoofdstuk 4C” voor het uitbouwen 
en inbouwen van de achterwieltoerentalsensorring.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B4507001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen samenstel hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

1

I4RS0B450009-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Wartelmoer van remleiding 16 1,6 11,5 )
Bout samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS 9 0,9 6,5 )

Steunbout samenstel hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS 25 2,5 18,0 )

Bout van voorwieltoerentalsensor 25 2,5 18,0 )
Bedradingsbundelklembout van 
voorwieltoerentalsensor 11 1,1 8,0 )

Bout achterwieltoerentalsensor 11 1,1 8,0 )
Bedradingsbundelklembout van 
achterwieltoerentalsensor 11 1,1 8,0 )



4E-37 ABS: 

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B4508001

09950–78220 SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

Wartelmoersleutel (10 mm) —
) Deze kit bevat de volgende 

onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / )
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5-1 Voorzorgsmaatregelen: 

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen transmissie
U4RS0B5000001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagsysteem-onderhoudswaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.



Automatische transmissie: 5A-1

Automatische transmissie

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0B5100001

• Alvorens diagnose-informatie die in het TCM-
geheugen is opgeslagen (DTC, freeze-
framegegevens, etc.) af te lezen, mogen geen 
stekkers van de TCM, accukabels van de accu of de 
TCM-massabedradingsbundel van de motor of de 
hoofdzekering worden losgemaakt. 
Wanneer dit wel wordt gedaan, zal de in het TCM-
geheugen opgeslagen informatie worden gewist.

• Diagnose-informatie die in het TCM-geheugen is 
opgeslagen, kan zowel met het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat als met een algemeen 
gebruikt boorddiagnose-uitleesapparaat worden 
afgelezen en gewist. Lees alvorens het 
uitleesapparaat te gebruiken aandachtig de 
gebruiksaanwijzing van het apparaat, zodat u weet 
welke functies beschikbaar zijn en hoe ze te 
gebruiken.
Het is onmogelijk uit te maken welke module het 
storingsindicatielampje (MIL) inschakelt, aangezien 
niet alleen de ECM maar ook de TCM  het 
storingsindicatielampje (MIL) kan inschakelen.
Daarom moet u zowel de ECM als de TCM 
controleren op DTC’s wanneer het 
storingsindicatielampje (MIL) oplicht.
Houd er bij het controleren van de TCM op DTC’s 
rekening mee dat de DTC als volgt op het 
diagnosecode-uitleesapparaat wordt weergegeven, 
afhankelijk van het gebruikte uitleesapparaat.
– Het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat geeft 

de DTC weer die is waargenomen door de TCM.
– Het algemeen gebruikte uitleesapparaat geeft de 

DTC’s die zijn waargenomen door de ECM en de 
TCM tegelijkertijd weer.

• Lees voorafgaand aan de inspectie 
“Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” en zorg dat u 
begrijpt wat daar staat geschreven.

• Vervangen van de TCM en/of ECM
– Controleer of alle relais en actuators de 

voorgeschreven weerstand hebben wanneer u een 
goed bevonden TCM en/of ECM aansluit.
Wanneer dit niet wordt gedaan, kan dit resulteren in 
schade aan de goed bevonden TCM en/of ECM.

• De communicatie met de ECU’s, ECM, TCM en BCM 
verloopt via het CAN-protocol (Controller Area 
Network). Behandel daarom de CAN-
communicatielijn voorzichtig, zie 
“Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bij demontage en 
montage

U4RS0B5100002
Bij het repareren van de automatische transmissie dient 
eerst de voertuigtest te worden uitgevoerd om na te 
gaan waar de oorzaak van het probleem ligt.
Bepaal vervolgens of een revisie al dan niet nodig is. Als 
de transmissie uit elkaar wordt genomen zonder deze 
voorbereidende procedure, zou niet enkel de oorzaak 
van het probleem onbekend blijven, maar kan er ook 
een secundair probleem ontstaan en gaat er meestal tijd 
verloren.
Aangezien de automatische transmissie uit hoge-
precisieonderdelen bestaat, dienen tijdens de 
demontage en montage de volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen bij 
het behandelen van de onderdelen.
• Het kleppenblok demonteren is verboden. Enkele 

onderdelen ervan kunnen echter wel worden 
gedemonteerd. Vergewis u bij het demonteren van 
onderdelen van het kleppenblok of het toegelaten is 
deze onderdelen te demonteren, zoals beschreven in 
“Demonteren en monteren kleppenblok: ”.

• Na het vervangen van onderdelen van de 
vooruitkoppeling, direct-koppeling, 2de rem en/of O/
D- en 2de vrijlooprem, met name de koppelingsplaat, 
remschijf, borgplaat en/of scheidingsplaat, moeten 
alle gegevens die in het TCM-geheugen waren 
opgeslagen door de leerregeling worden 
geïnitialiseerd zoals beschreven in “Initialisatie van de 
leerfunctie: ”.

• Was alle vuil van de transmissie, zodat er geen vuil in 
terecht kan komen tijdens het demonteren en 
monteren.

• Kies voor de revisie een propere plaats, vrij van stof 
en vuil.

• Plaats een rubberen mat op de werkbank om de 
onderdelen van schade te vrijwaren.

• U mag geen werkhandschoenen of doek gebruiken. 
(Gebruik een nylondoek of keukenrolpapier.)

• De behuizingspakking bij het losmaken niet met een 
schroevendraaier of iets dergelijks loswrikken, maar 
met een plastic hamer er lichtjes op tikken.

• Was alle vuil van de transmissie, zodat er geen vuil in 
terecht kan komen tijdens het demonteren en 
monteren.

• Was de gedemonteerde onderdelen in ATF 
(automatische-transmissievloeistof) of kerosine (let op 
dat er geen ATF of kerosine in aanraking komt met uw 
gezicht enz.) en blaas lucht door elk vloeistofkanaal 
om te controleren dat het vrij is. Gebruik kerosine om 
schijven, afdichtringen van hars en rubberen 
onderdelen te wassen.



5A-2 Automatische transmissie: 

• Vervang elke pakking, oliekeerring en O-ring door een 
nieuw exemplaar.

• Breng ATF aan op glijdende of draaiende onderdelen 
alvorens ze te monteren.

LET OP!
 

• Houd de onderdelen van elk subgeheel bij 
elkaar en vermijd ze onderling te 
verwisselen.

• Reinig alle onderdelen grondig met een 
reinigingsoplosmiddel en laat ze drogen 
aan de lucht.

• Gebruik kerosine of automatische-
transmissievloeistof als 
reinigingsoplosmiddel.

• Gebruik geen wislap of doeken om 
onderdelen te reinigen of drogen.

• Alle oliekanalen moeten worden 
doorgeblazen en gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat ze niet verstopt zijn.

• Houd uw gezicht en ogen uit de weg van 
de oplosmiddelnevel terwijl u lucht door de 
kanalen blaast.

• Controleer het pasvlak op 
onregelmatigheden en verwijder ze, indien 
er zijn, en reinig het pasvlak opnieuw.

• Dompel nieuwe koppelingsplaten en 
remschijven gedurende minstens 2 uren 
onder in transmissievloeistof alvorens ze 
te monteren.

• Vervang alle pakkingen en o-ringen door 
nieuwe.

• Breng automatische-transmissievloeistof 
aan op alle o-ringen.

• Let erop bij de montage van de 
afdichtingsring dat deze niet overmatig 
wordt uitgerekt, uitgeduwd of geplet.

• Plaats verwijderde olieafdichtingen terug 
en breng vet aan op hun lippen.

• Breng automatische-transmissievloeistof 
aan op glijdende, rollende en bewegende 
oppervlakken van alle onderdelen alvorens 
ze te monteren. Controleer na de montage 
ook of elk onderdeel naar behoren werkt.

• Gebruik altijd een momentsleutel bij het 
aanspannen van de bouten.

 

• Nieuwe schijven moeten minstens 2 uur voor hun 
gebruik worden gedrenkt in ATF.

Overzicht van onderdeleninspecties en corrigerende 
maatregelen

Onderdeel Inspecteer Maatregel
Gegoten 
onderdeel, 
bewerkt 
onderdeel

Klein gebrek, 
braam

Verwijderen met 
oliesteen.

Diepe of gegroefde 
gietfout

Onderdeel 
vervangen.

Geblokkeerd 
vloeistofkanaal

Reinigen met lucht 
of draad.

Gebrek op 
montagevlak, 
pakkingresten

Verwijderen met 
oliesteen of 
onderdeel 
vervangen.

Barst Onderdeel 
vervangen.

Lager Onregelmatige 
rotatie

Vervangen.

Streep, invreting, 
gebrek, barst

Vervangen.

Bus, drukring Gebrek, braam, 
slijtage, 
verbranding

Vervangen.

Pakking van 
oliekeerring

Gebrekkige of 
verharde 
afdichtingsring

Vervangen.

Versleten 
afdichtingsring op 
de omtrek of zijde

Vervangen.

Zuigerafdichtingsri
ng, oliekeerring, 
pakking enz.

Vervangen.

Tandwiel Gebrek, braam Vervangen.
Versleten 
tandwieltanden

Vervangen.

Gesleufd 
onderdeel

Braam, gebrek, 
torsie

Corrigeer met 
oliesteen of 
vervang.

Borgring Slijtage, gebrek, 
vervorming

Vervangen.

Hindering Vervangen.
Schroefdraad Braam Vervangen.

Beschadiging Vervangen.
Veer Afzetting, 

verbrandingsspore
n

Vervangen.

Koppelingspla
at

Slijtage, 
verbranding, 
vervorming, 
beschadigde klauw

Vervangen.

Scheidingsplaa
t, borgplaat

Slijtage, 
verbranding, 
vervorming, 
beschadigde klauw

Vervangen.

Afdichtingsopp
ervlak (waar de 
lip contact 
maakt)

Gebrek, ruw 
oppervlak, getrapte 
slijtage, vreemd 
materiaal

Vervangen.



Automatische transmissie: 5A-3

Algemene beschrijving

Beschrijving A/T
U4RS0B5101001

Deze automatische transmissie is een elektronisch geregelde volautomatische transmissie met 3 vooruitversnellingen 
plus een overdrive-versnelling (O/D) en 1 achteruitversnelling. 
De koppelomvormer is een 3-elements-, 1-traps-, 2-fasenomvormer en is uitgerust met een automatisch 
vergrendelingsmechanisme.
Het versnellingsschakelapparaat bestaat uit een planetair tandwielstelsel van het type ravigneau, 3 meervougide 
plaatkoppelingen, 3 meerschijvenremmen en 2 vrijwielkoppelingen.
De hydraulische-drukregelaar bestaat uit een kleppenblok, een drukregelingssolenoïdeklep (lineaire solenoïde) 2 
schakelsolenoïdekleppen, een TCC-drukregelsolenoïdeklep (lineaire solenoïde) en een timingsolenoïdeklep. De 
drukregelingssolenoïdeklep zorgt voor een optimale leidingdruk overeenkomstig het motorkoppel op basis van een 
signaal van het transmissieregelapparaat (TCM). Hierdoor is het mogelijk de leidingdruk uiterst nauwkeurig te regelen 
overeenkomstig het motorvermogen en de rijomstandigheden, om het schakelen soepel en erg efficiënt te doen 
verlopen.
Voor het schakelen tussen de 3de en de 4de versnelling is een “koppeling-tot-koppeling”-regelsysteem voorzien. Dit 
koppeling-tot-kopelingregelsysteem functioneert optimaal, zodat het de hieronder weergegeven hydraulische 
drukregelingen kan uitvoeren.
• Bij het omhoogschakelen van 3de versnelling naar 4de, wordt voor het afstellen van de hydraulische aflaatdruk bij 

het loslaten van de vooruitkoppeling een timingsolenoïdeklep gebruikt om zo een hydraulisch kanaal van de ene 
opening naar een andere te bewegen tijdens het schakelen.

• Bij het omlaagschakelen van 4de versnelling naar 3de, wordt voor het afstellen van de leidingdruk die bij het 
inschakelen van de vooruitkoppeling wordt uitgeoefend op de vooruitkoppeling een timingsolenoïdeklep gebruikt 
om zo een hydraulisch kanaal van de ene opening naar een andere te bewegen tijdens het schakelen.

• Bij het omhoogschakelen van 3de versnelling naar 4de met de gasklep geopend, wordt voor het optimaliseren van 
de leidingdruk die bij het loslaten van de vooruitkoppeling wordt uitgeoefend op de vooruitkoppeling de leerregeling 
geactiveerd ter compensatie van de overschakeltiming van de timingsolenoïde bij elke schakelbeweging.

• Bij het omlaagschakelen van 4de versnelling naar 3de met de gasklep geopend, wordt voor het optimaliseren van 
de leidingdruk die bij het inschakelen van de vooruitkoppeling wordt uitgeoefend op de vooruitkoppeling de 
leerregeling geactiveerd ter compensatie van de leidingdruk bij elke schakelbeweging.

Het gebruik van een planetair tandwielstelsel van het ravigneautype en dit koppeling-tot-koppelingregelsysteem 
vereenvoudigt sterk de bouw van een lichte en compacte transmissie.
Om een optimale schakeltijd te verkrijgen telkens wanneer hoger wordt geschakeld met de gasklep open, wordt een 
leidingdrukleerregeling uitgevoerd. Indien een lange omhoogschakeltijd wordt gedetecteerd, wordt de volgende 
leidingdruk die tijdens het omhoogschakelen wordt toegepast verhoogd. Indien een korte omhoogschakeltijd wordt 
gedetecteerd, wordt de volgende leidingdruk die tijdens het omhoogschakelen wordt toegepast verlaagd.
Slipgeregelde vergrendelingsfunctie
Zelfs bij een lagere snelheid dan die waarbij de TCC volledig inschakelt, laat de TCC-drukregelsolenoïde de TCC 
slippen (deels inschakelen) zodat de transmissie efficiënter werkt. Tijdens deze slipregeling wordt de oliedruk naar de 
TCC zo door de TCC-drukregelsolenoïde geregeld dat het verschil tussen motortoerental en ingaande as de 
voorgeschreven waarde benadert.
Ook bij het vertragen laat het systeem de TCC slippen (deels inschakelen) om het motortoerental te verhogen en het 
werkingsbereik voor de brandstoftoevoeronderbreking te vergroten zodat het brandstofverbruik wordt beperkt.
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de automatische-transmissievloeistof geschikt is voor slipregeling. Wanneer 
andere automatische-transmissievloeistof wordt gebruikt, kunnen er schakelschokken of andere gebreken optreden.



5A-4 Automatische transmissie: 
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1. Aandrijfplaat 11. 1ste en achteruitrem 21. Achterste zonnewiel
2. Koppeling van koppelomvormer (TCC) 12. Tandkrans 22. Voorste zonnewiel
3. Koppelomvormer 13. Lang planeetwiel 23. Kort planeetwiel
4. Ingaande as 14. Vrijwielkoppeling Nr. 2 24. Secundaire as
5. Oliepomp 15. 2de rem 25. Aangedreven reductietandwiel
6. Trommel direct-koppeling (doet ook dienst als 

sensorrotor voor toerentalsensor van de 
ingaande as)

16. Vrijwielkoppeling Nr. 1 26. Differentieelhuis

7. Direct-koppeling 17. O/D- en 2de vrijlooprem 27. Kroonwiel
8. Parkeerblokkeertandwiel 18. Tussenas 28. Aandrijftandwiel toerentalsensor van de 

uitgaande as (VSS)
9. Reductieaandrijftandwiel 19. Vooruitkoppeling

10. Planeetwieldrager 20. Achteruitkoppeling



A u t o m a t i s c h e  t r a n s m i s s i e :  5 A - 5

Specificaties

Item Specificaties

Koppelomvormer Type
Blokkeerkoppelverhouding

3-elements-, 1-traps-, 2-faseomvormer (met TCC- 
(vergrendelings-) mechanisme)
1,9 – 2,1

Oliepomp Type
Aandrijfsysteem

Oliepomp met inwendig evolvent tandwiel (niet-
halvemaanvormige type)
Aangedreven door motor

Schakelapparaat

Type Vooruit 4-traps, achteruit 1-traps planetair tandwielstelsel

Schakelpositie

P-stand Versnelling in neutraal, uitgaande as geblokkeerd, 
motor kan worden gestart

R-stand Achteruit
N-stand Versnelling in neutraal, motor kan worden gestart

D-stand Vooruit 1e↔ 2e ↔ 3e ↔3e automatische 
overschakeling

3-stand Vooruit 1e↔ 2e ↔ 3e ← 4e automatische 
overschakeling

2-stand Vooruit 1e↔ 2e ← 3e automatische overschakeling

L-stand Vooruit 1e ← 2e ←  3e reductie, en vergrendeld in 
1ste versnelling

Overbren
gingsverh
ouding

1ste 2,875 Aantal tanden Voorste zonnewiel: 24
2de 1,568 Achterste zonnewiel: 30
3de 1,000 Lang planeetwiel: 20
4e (overdrive-
versnelling) 0,697 Kort planeetwiel: 19

Achteruit 
(achteruitversnelling) 2,300 Tandkrans: 69

Bedieningselementen
Natte meervoudige plaatkoppeling... 3 sets
Natte meerschijvenrem ... 3 sets
Vrijwielkoppeling... 2 sets

Reductietandwielverhouding 1,023
Eindoverbrengingsreductieverhou
ding 4,052

Smering Smeersysteem Geforceerde smering door oliepomp
Koeling Koelsysteem Koeling met behulp van radiateur (watergekoeld)
Gebruikte vloeistof SUZUKI ATF 3317 of Mobil ATF 3309



5A-6 Automatische transmissie: 

Koppelings- / rem- / planeetwielfunctie van automatische transmissie
U4RS0B5101002

Functies

1

2 4

3

5

6

7

8 9

10

11

12 13

14 15 16
17

18

19

I4RS0A510001-01

1. Ingaande as en tussenas 8. Vrijwielkoppeling Nr. 2 15. Voorste zonnewiel
2. Direct-koppeling 9. 2de rem 16. Achterste zonnewiel
3. Reductieaandrijftandwiel 10. Vrijwielkoppeling Nr. 1 17. Aandrijfkroonwiel
4. Planeetwieldrager 11. O/D- en 2de vrijlooprem 18. Aangedreven reductietandwiel
5. Kort planeetwiel 12. Achteruitkoppeling 19. Aangedreven kroonwiel
6. Lang planeetwiel 13. Vooruitkoppeling
7. 1ste en achteruitrem 14. Tandkrans

Naam onderdeel Functie
Vooruitkoppeling Aangrijpen van tussenas en voorste zonnewiel
Direct-koppeling Aangrijpen van ingaande as en planeetwiel
Achteruitkoppeling Aangrijpen van tussenas en achterste zonnewiel
O/D- en 2de vrijlooprem Vergrendelen van achterste zonnewiel
2de rem Vergrendelen van achterste zonnewiel
1ste en achteruitrem Vergrendelen van planeetwieldrager
Vrijwielkoppeling Nr. 1 Voorkomen dat achterste zonnewiel tegen de wijzers van de klok in draait
Vrijwielkoppeling Nr. 2 Voorkomen dat de planeetwieldrager tegen de wijzers van de klok in draait



Automatische transmissie: 5A-7

Tabel voor werking van de onderdelen
U4RS0B5101003

{: ON
×: OFF
U: ON enkel wanneer TCC actief is

Algemene beschrijving diagnose A/T
U4RS0B5101004

Dit voertuig is uitgerust met een elektronische 
transmissieregeling voor de timing van het automatisch 
omhoog- en omlaagschakelen, de werking van de TCC 
enz. overeenkomstig de rijcondities.
De TCM heeft een boorddiagnosesysteem dat storingen 
in dit systeem detecteert.
Bij het onderzoeken van een storing in het 
transmissieregelsysteem is het belangrijk dat u de 
beschrijvingen van “Beschrijving van het 
boorddiagnosesysteem: ” en van elk item in 
“Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken: ” volledig 
begrijpt en dat u de diagnose uitvoert zoals beschreven 
in “Controle van het A/T-systeem: ” om vlot het juiste 
resultaat te verkrijgen.

Stand 
keuzehen

del

Schakels
tand

Onderdeel
Schakelsolen

oïdeklep-A 
(Nr. 1)

Schakelsolen
oïdeklep-B 

(Nr. 2)

TCC-
solenoïdeklep

Vooruitkoppel
ing

Direct-
koppeling

Achteruitkop
peling

P Parkeren { { × × × ×
R Achteruit { { × × × {
N Neutraal { { × × × ×

D

1ste { { × { × ×
2de { × × { × ×
3de × × U { { ×
4de × { U × { ×

2 1ste { { × { × ×
2de { × × { × ×

L 1ste { { × { × ×

Stand 
keuzehen

del

Schakels
tand

Onderdeel
O/D- en 2de 
vrijlooprem

2de rem
1ste en 

achteruitrem
Vrijwielkoppel

ing Nr. 1
Vrijwielkoppel

ing Nr. 2
P Parkeren × × × × ×
R Achteruit × × { × ×
N Neutraal × × × × ×

D

1ste × × × × {
2de × { × { ×
3de × { × × ×
4de { { × × ×

2 1ste × × × × {
2de { { × { ×

L 1ste × × { × {



5A-8 Automatische transmissie: 

Beschrijving van het boorddiagnosesysteem
U4RS0B5101005

Voor een automatisch transmissieregelsysteem heeft de 
TCM de volgende functies.
• Wanneer de TCM een storing in het A/T-regelsysteem 

detecteert, doet de TCM het storingsindicatielampje 
(MIL) (1) branden en wordt de storings-DTC 
opgeslagen in het TCM-geheugen.

• Met een uitleesapparaat (3) kunt u via de data-link-
stekker (DLC) (2) communiceren met de TCM. (De 
diagnose-informatie kan worden gecontroleerd en 
gewist met een uitleesapparaat.)

Opwarmcyclus
Onder een opwarmcyclus wordt verstaan dat het 
voertuig dusdanig is gebruikt dat de 
koelvloeistoftemperatuur is gestegen met ten minste 22 
°C (40 °F) sinds de motor is gestart en minimaal 70 °C  
(160 °F) bedraagt.

Rijcyclus
Een "Rijcyclus"  bestaat uit het starten van de motor, de 
rijmodus waarin een eventuele storing zou kunnen 
worden ontdekt, en het afzetten van de motor.

Detectie-logica van 2 rijcycli
De storing die tijdens de eerste rijcyclus is 
waargenomen, wordt in het TCM-geheugen opgeslagen 
(onder de vorm van een voorlopige DTC en freeze-
framegegevens), maar het storingsindicatielampje (MIL) 
licht nog niet op. Het lampje licht pas op wanneer 
dezelfde storing voor de tweede maal wordt 
waargenomen in de daaropvolgende rijcyclus.

Voorlopige DTC
Een voorlopige DTC is een DTC die wordt gedetecteerd 
en opgeslagen na 1 rijcyclus waarin de DTC is 
gedetecteerd in de detectie-logica van 2 rijcycli.

Beschrijving CAN-communicatiesysteem
U4RS0B5101006

Het CAN-communicatiesysteem gebruikt seriële communicatie waarin gegevens op hoge snelheid worden 
overgedragen. Het gebruikt een verdraaid paar van twee communicatielijnen voor de gegevensoverdracht op hoge 
snelheid. Een van de eigenschappen is dat meerdere regelapparaten tegelijkertijd kunnen communiceren. Daarnaast 
beschikt het systeem over een functie die automatisch een eventuele communicatiefout vaststelt. Iedere module leest 
de benodigde gegevens van de ontvangen gegevens en verzendt gegevens. Communicatie van de ECM, TCM, BCM 
en combinatiemeter wordt tot stand gebracht door CAN. Bij communicatie tussen TCM en combinatiemater worden 
gegevens alleen van TCM naar combinatiemeter gestuurd. (Combinatiemeter stuurt geen gegevens naar TCM.) 
Hieronder vindt u een overzicht van de TCM-transmissiegegevens.

1

2

3

I4RS0B510001-01



Automatische transmissie: 5A-9

TCM-transmissiegegevens

TCM-ontvangstgegevens

BCM

GEGEVENSTCM Zenden

CombinatiemeterECM

Ontstekingsvertraging 
gewenst voor lager koppel

Vrijloopslipregelsignaal

Rijsnelheidspuls

Geldigheid TCM-gegevens

Transmissie-emissiedefect 
actief

Keuzehendelstand

Effectieve versnelling
I4RS0B510011D-01

ECM BCM

GEGEVENSTCM Ontvangen

Vraag motorkoppeldriver
Motortoerental
4e versnelling buiten werking
Regeling koppelomvormerkoppeling 
buiten werking
Signaal vergrendelings-/slipregeling 
buiten werking
Gaskleppositie
Motorkoelvloeistoftemperatuur
Rempedaalschakelaar actief

Klaar om compressor van
airconditioning te koppelen

"3" positieschakelaar actief

I4RS0B510012D-01



5A-10 Automatische transmissie: 

Schema en routetabel

Elektrisch schema transmissieregelapparaat (TCM)
U4RS0B5102001
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I4RS0B510002-01

1. TCM 12. Achteruitrijlicht 23. Startmotorrelais
2. Toerentalsensor van de ingaande as 13. Data-link-stekker (DLC) 24. Contactslot
3. Toerentalsensor van de uitgaande 

as/VSS
14. Transmissievloeistoftemperatuursensor 25. Startmotor

4. ECM 15. Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) 26. “DOME”-zekering
5. CAN-aandrijving 16. Schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2) 27. “AT ETM”-zekering
6. BCM 17. Timingsolenoïdeklep 28. “IG SIG” -zekering
7. Meterdriver 18. TCC vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep 29. “ST SIG”-zekering
8. “3” positieschakelaar 19. Drukregelingssolenoïdeklep 30. “ST MOT”-zekering
9. Schakelblokkeersolenoïde 20. A/T [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf 

de bedradingsbundelzijde)
10. Remlichtschakelaar 21. A/T-relais
11. Transmissiebereiksensor 22. Beveiligingsschakelaar (incl. transmissiebereiksensor)



Automatische transmissie: 5A-11

Werking van schakelsolenoïdekleppen, timingsolenoïdeklep en TCC-solenoïdeklep

{: ON (Zet het contactslot op ON)
×: OFF (Zet het contactslot op OFF)
U: ON enkel wanneer TCC actief is

Stand 
keuzehend

el

Schakelsta
nd

Solenoïde

Toestand
Schakelsol
enoïdeklep
-A (Nr. 1)

Schakelsol
enoïdeklep

-B (nr. 2)

Timingsole
noïdeklep

TCC-
solenoïdek

lep
P Parkeren { { × ×

R
Achteruit

{ { × × Wanneer voertuig vooruitrijdt met 
snelheid lager dan 9 km/u (6 mijl/u).

{ { { × Wanneer voertuig vooruitrijdt met 
snelheid van minstens 9 km/u (6 mijl/u).

(Achteruit) × × × × Wanneer uitvalbeveiligingsfunctie actief 
is

N Neutraal { { × ×

D

Neutraal → 
1ste — — { —

Timingsolenoïde wordt ongeveer 0,5 
sec. op ON gezet terwijl er wordt 
geschakeld.

1ste { { × ×
2de { × × ×
3de × × × U

3de ↔ 4de — — { —
Timingsolenoïde wordt ongeveer 0,5 
sec. op ON gezet terwijl er wordt 
geschakeld.

4de × { × U

(3de) × × × × Wanneer uitvalbeveiligingsfunctie actief 
is.

2

1ste { { × ×
2de { × × ×

(3de) × × × × Wanneer uitvalbeveiligingsfunctie actief 
is.

L
1ste { { × ×

(3de) × × × × Wanneer uitvalbeveiligingsfunctie actief 
is.

Kleptoestand
Zet het contactslot op 

ON
Zet het contactslot op 

OFF
Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) Dicht Open
Schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2) Dicht Open
Timingsolenoïde Open Dicht
TCC- (vergrendelings-) 
drukregelsolenoïde Dicht Open



5A-12 Automatische transmissie: 

Tabel automatisch schakelen
U4RS0B5102002

Het automatische schakelschema wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Maak een testrit met het voertuig op 
een vlakke weg in de stand D.

1. Schakelpunt stand D, 3 en/of 2

2. Vergrendelingspunt stand D en/of 3

3. Slipvergrendelingspunt in D en/of 3

Gasklepopening (%)
Schakelen 

van
Rijsnelheid km/h (mph) Opmerking

OMHOOG 
schakelen

Meer dan 85%
1ste → 2de 47 – 52 (29 – 32)
2de → 3de 95 – 100 (59 – 62)
3de → 4de 152 – 157 (94 – 98)

50%
1ste → 2de 15 – 20 (9 – 12)
2de → 3de 46 – 51 (29 – 32)
3de → 4de 80 – 85 (50 – 53)

10%
1ste → 2de 10 – 15 (6 – 9)
2de → 3de 29 – 34 (18 – 21)
3de → 4de 43 – 48 (27 – 30)

OMLAAG 
schakelen

Meer dan 90%
4de → 3de 137 – 142 (85 – 88)
3de → 2de 76 – 81 (47 – 50)
2de → 1ste 33 – 38 (21 – 24)

50%
4de → 3de 64 – 69 (40 – 43)
3de → 2de 31 – 36 (19 – 22)
2de → 1ste 8 – 13 (5 – 8)

0%
4de → 3de 28 – 33 (17 – 21)
3de → 2de 17 – 22 (11 – 14)
2de → 1ste 8 – 13 (5 – 8)

Vergrendelin
gskoppeling

sstatus

Gasklepope
ning (%)

Rijsnelheid km/h (mph) Opmerking

3e 
vergrendeling

ON
Meer dan 
80% 152 – 157 (94 – 98)

50% 80 – 85 (50 – 53)

OFF
Meer dan 
90% 108 – 113 (67 – 70)

50% 55 – 60 (34 – 37)

4e 
vergrendeling

ON
Meer dan 
80% 255 (158)

Behalve bij gasklepopening van klein 
naar groot bij een snelheid van 148 km/h 
(92 mph) of meer met vergrendeling ON.

55% 152 – 157 (94 – 98)

OFF
Meer dan 
80% 146 – 151 (91 – 94)

55% 96 – 101 (60 – 63)

Slipvergrend
elingskoppel

ingsstatus

Gasklepope
ning (%)

Rijsnelheid km/h (mph) Opmerking

3de tandwiel
Slip ON 15 – 20% 32 – 37 (20 – 23) Zonder vergrendelingSlip OFF 15 – 20% 30 – 35 (19 – 22)

4de tandwiel
Slip ON 15 – 20% 46 – 51 (29 – 32) Zonder vergrendelingSlip OFF 15 – 20% 43 – 48 (27 – 30)



Automatische transmissie: 5A-13

Plaats van de onderdelen

Plaats van de onderdelen van de elektronische schakelregeling
U4RS0B5103001

3 4

5

1
2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19 17

15

I4RS0B510003-01

1. Motor 8. TCC-drukregelingssolenoïdeklep 15. ECM
2. Transmissie 9. Transmissievloeistoftemperatuursensor 16. TCM
3. MIL (storingsindicatielampje) 10. Timingsolenoïdeklep 17. A/T-relais
4. Schakelstandcontrolelampje 11. Drukregelingssolenoïdeklep 18. “3” positieschakelaar
5. Verbindingsblok (in BCM) 12. Schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2) 19. Keuzehendel
6. Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) 13. Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1)
7. Toerentalsensor van de ingaande as 14. Transmissiebereiksensor



5A-14 Automatische transmissie: 

Motor Koppelomvormer met 
koppelomvormerkoppeling

Oliepomp Regelaarkleppen 
in kleppenblok

Planetair 
tandwielstelsel

Koppelingen 
en remmen

Regelkleppen 
in kleppenblok

Schakelsolenoïdekleppen, 
TCC-drukregelsolenoïdeklep 
en timingsolenoïdeklep

Drukregelings-
solenoïdeklep

Eindoverbrengin-
gsreductie-
eenheid

Uitbouwen en inbouwen motorregelmodule (ECM)

Body control module (BCM)

Combinatiemeter

A: Vraag motorkoppeldriver

B: Motortoerentalsignaal

Transmissieregelapparaat (TCM)
I: Ontstekingsvertraging gewenst voor 
   lager koppel

C: 4e versnelling buiten werking

D: Regeling koppelomvormerkoppeling buiten werking

E: Signaal vergrendelings-/slipregeling buiten werking

F: Gaskleppositie

G: Motorkoelvloeistoftemperatuur

H: Rempedaalschakelaar actief

P: "3" positieschakelaar

Uitbouwen en 
inbouwen TP-sensor

Krukaspositiesensor

Motorkoelvloeistof-
temperatuursensor

Toerentalsensor van de 
ingaande as

Remlichtschakelaar

"3" positieschakelaar

Transmissiebereiksensor

Transmissievloeistof-
temperatuursensor

Toerentalsensor van de 
uitgaande as/VSS

Vermogensoverbrenging
Vloeistofdrukcircuit

Elektrisch signaal

Data-linkstekker

J: Vrijloopslipregelsignaal
K: Rijsnelheidspuls
L: Geldigheid TCM-gegevens

N: Keuzehendelstand
O: Effectieve versnelling

M: Transmissie-emissiedefect actief

I4RS0B510013D-01



Automatische transmissie: 5A-15

Diagnose-informatie en -procedures

Controle van het A/T-systeem
U4RS0B5104001

Zie de hierna volgende bladzijden voor nadere bijzonderheden over iedere stap.
Stap Actie Ja Nee

1 ) Beschrijving van het probleem door de klant

1) Analyseer de beschrijving van het probleem door de 
klant.

Is een analyse gemaakt van de beschrijving van het 
probleem door de klant?

Ga naar stap 2. Analyseer de 
beschrijving van het 
probleem door de klant.

2 ) Aflezen, noteren en wissen van DTC/freeze-
framegegevens

1) Lees de DTC af.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Druk de DTC's af of 
noteer ze en wis ze zoals 
beschreven in “Wissen 
van DTC: ”. Ga naar stap 
3.

Ga naar stap 4.

3 )Visuele inspectie

1) Voer een visuele inspectie uit.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel. Ga 
naar stap 11.

Ga naar stap 5.

4 )Visuele inspectie

1) Voer een visuele inspectie uit.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel. Ga 
naar stap 11.

Ga naar stap 8.

5 )Bevestigen van de symptomen

1) Bevestig het symptoom van de storing.

Wordt het symptoom van de storing waargenomen?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 7.

6 )Opnieuw controleren en noteren van DTC/freeze-
framegegevens

1) Controleer opnieuw op DTC's zoals beschreven in 
“Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.

7 )Opnieuw controleren en noteren van DTC/freeze-
framegegevens

1) Controleer opnieuw op DTC's zoals beschreven in 
“Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 10.

8 ) Basiscontrole en symptoomdiagnose A/T

1) Controleren en repareren volgens “Basiscontrole van 
het A/T-systeem: ” en “Symptoomdiagnose A/T: ”.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 11. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen). 
Ga naar stap 11.

9 )Onderzoeken van de DTC

1) Controleer en repareer overeenkomstig de 
desbetreffende DTC-diagnosetabel.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 11. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen). 
Ga naar stap 11.

10 )Controleren op sporadische storingen

1) Controleer op sporadische storingen.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen). Ga naar 
stap 11.

Ga naar stap 11.



5A-16 Automatische transmissie: 

Stap 1. Beschrijving van het probleem door de klant
Noteer de bijzonderheden van het probleem (defect, klacht) zoals deze door de klant worden beschreven. 
U kan de hieronder afgedrukte vragenlijst gebruiken om de informatie overzichtelijk te noteren en op basis daarvan 
een correcte analyse en diagnose te kunnen uitvoeren.

11 ) Eindinspectie

1) Wis de eventuele DTC(’s).
2) Voer de eindinspectietest uit.

Wordt een storingssymptoom, een DTC of een abnormale 
conditie waargenomen?

Ga naar stap 6. Einde.
Stap Actie Ja Nee



Automatische transmissie: 5A-17

Vragenlijst voor de klant (voorbeeld)

OPMERKING

De vragenlijst is een standaard voorbeeld. De vragenlijst kan worden aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden.
 

I4RS0B510014D-01



5A-18 Automatische transmissie: 

Stap 2. Aflezen, noteren en wissen van 
diagnosecode (DTC)/freeze-framegegevens
Controleer eerst op DTC's en voorlopige DTC's zoals 
beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”. Als een DTC wordt 
aangegeven, druk de DTC en freeze-framegegevens 
dan af of noteer ze en wis de DTC(’s) zoals beschreven 
in “Wissen van DTC: ”. Een DTC geeft aan dat een 
storing in het systeem is opgetreden, maar het is 
onmogelijk om uit te maken of deze zich nu voordoet, 
dan wel of ze zich in het verleden heeft voorgedaan en 
de normale conditie intussen is hersteld. Om dat te 
weten te komen, moet u het symptoom in kwestie 
controleren zoals beschreven in stap 5 en vervolgens de 
DTC opnieuw aflezen zoals beschreven in stap 6.
Wanneer de diagnose alleen wordt gebaseerd op de 
DTC die in deze Stap wordt aangegeven of wanneer 
wordt verzuimd om de DTC in deze stap te wissen, kan 
een verkeerde diagnose worden gesteld, kan een 
storingsmelding optreden voor een normaal werkend 
circuit of kan het storingzoeken onnodig worden 
bemoeilijkt.

Stap 3 en 4. Visuele inspectie
Voer als voorbereidende stap een visuele controle uit 
van de onderdelen die instaan voor de goede werking 
van de motor en de automatische transmissie zoals 
beschreven in “Visuele inspectie: ”.

Stap 5. Bevestigen van de symptomen
Controleer de symptomen van de storing op basis van 
de informatie die is verkregen in “Stap 1. Beschrijving 
van het probleem door de klant: ” en “Stap 2. Aflezen, 
noteren en wissen van diagnosecode (DTC)/freeze-
framegegevens: ”. 
Bevestig ook de DTC zoals beschreven in "Bevestigen 
van de DTC" voor iedere DTC-diagnose.

Stap 6 en 7. Opnieuw controleren en noteren van 
DTC en freeze-framegegevens
Zie “Aflezen van DTC’s: ” voor de controleprocedure.

Stap 8. Basiscontrole en symptoomdiagnose A/T
Verricht eerst de basiscontrole van de A/T zoals 
beschreven in “Basiscontrole van het A/T-systeem: ”. 
Wanneer het einde van de diagnosetabel is bereikt, 
dienen de onderdelen te worden gecontroleerd van het 
systeem dat verdacht wordt als mogelijke oorzaak zoals 
beschreven onder “Symptoomdiagnose A/T: ” en op 
basis van de symptomen die in het voertuig worden 
waargenomen (symptomen die werden verkregen via de 
beschrijving van het probleem door de klant, het 
bevestigen van de symptomen en/of de basiscontrole 
van de A/T) en repareer of vervang indien nodig defecte 
onderdelen.

Stap 9. Onderzoeken van de DTC
Spoor op basis van de DTC die werd aangegeven in 
stap 6 / 7 en aan de hand van de "desbetreffende DTC-
diagnosetabel" de oorzaak van de storing op, zoals b.v. 
een sensor, schakelaar, bedradingsbundel, stekker, 
actuator, TCM (automatische transmissie) of een ander 
onderdeel en repareer of vervang onderdelen die defect 
zijn.

Stap 10. Controleren op sporadische storingen
Controleer de onderdelen waarin een sporadische 
storing gemakkelijk kan optreden  (b.v. 
bedradingsbundel, stekker, etc.) zoals beschreven in 
“Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  in 
hoofdstuk 00” en het aanverwante circuit van de DTC 
die in stap 2 is genoteerd.

Stap 11. Eindinspectie
Controleer of het symptoom verdwenen is en het 
voertuig weer normaal werkt. Indien de reparatie 
betrekking had op een defect-DTC, moet de DTC 
worden gewist en moet vervolgens worden 
gecontroleerd of er geen DTC meer wordt aangegeven.

Visuele inspectie
U4RS0B5104002

Voer een visuele controle uit van de volgende onderdelen en systemen.
Te inspecteren onderdeel Zie

• A/T-koelvloeistof ----- peil, lekkage, kleur “Automatische transmissie-vloeistofpeil 
inspecteren:  in hoofdstuk 0B”

• A/T-koelvloeistofslangen ----- niet aangesloten, loszitten, 
veroudering

“A/T-vloeistofslangen vervangen: ”

• Gasklepkabel ----- speling (bij warme motor), installatie “Gaskabelspeling regelen (voor modellen met A/T 
en M/T):  in hoofdstuk 1D”

• A/T-selectiekabel ----- installatie “Uitbouwen en inbouwen keuzekabel: ”
• Motorolie ----- peil, lekkage “Verversen van de motorolie en vervangen van het 

oliefilter:  in hoofdstuk 0B”
• Motorolie ----- peil, lekkage “Verversen van de motorkoelvloeistof:  in 

hoofdstuk 0B”
• Motorophanging ----- speling, loszitten, schade “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel:  in 

hoofdstuk 1D”
• Ophanging ----- speling, loszitten “Symptoomdiagnose van ophanging, wielen en 

banden:  in hoofdstuk 2A”



Automatische transmissie: 5A-19

Controle van het storingsindicatielampje (MIL)
U4RS0B5104003

Zie hetzelfde item in “Controle van het storingsindicatielampje (MIL):  in hoofdstuk 1A” voor de controleprocedure.

Diagnosecodetabel
U4RS0B5104004

• Aandrijfassen ----- schade “Voorste aandrijfas inspecteren op het voertuig:  in 
hoofdstuk 3A”

• Accu ----- conditie-indicator, corrosie van accupolen “Accu inspecteren:  in hoofdstuk 1J”
• Stekkers van bedradingsbundels ----- loszitten, wrijving “Plaats van de onderdelen van de elektronische 

schakelregeling: ”
• Zekeringen ----- doorgebrand
• Onderdelen ----- montage, schade
• Bouten ----- loszitten
• Andere onderdelen die visueel kunnen worden gecontroleerd
Controleer indien mogelijk ook de volgende punten bij het starten 
van de motor.
• Storingsindicatielampje ----- Werking “Controle van het storingsindicatielampje (MIL): ”
• Storingsindicatielampje ----- Werking “Symptoomdiagnose dynamo:  in hoofdstuk 1J”
• Waarschuwingslampje van motoroliedruk ----- Werking “Symptoomdiagnose waarschuwingslampje voor 

oliedruk:  in hoofdstuk 9C”
• Koelvloeistoftemperatuurmeter ----- Werking “Symptoomdiagnose 

motorkoelvloeistoftemperatuur (ECT)-meter:  in 
hoofdstuk 9C”

• Andere onderdelen die visueel kunnen worden gecontroleerd

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het 
volgende wordt vastgesteld)

Rijcyclus 
wanneer MIL 

oplichtte

) P0705
Storing in het circuit van de 
transmissiebereiksensor (PRNDL-
ingang)

Er worden tegelijkertijd meerdere signalen 
ingevoerd. 1 rijcyclus

) P0707 Lage spanning in circuit van 
transmissiebereiksensor Er wordt geen sensorsignaal ingevoerd. 2 rijcycli

) P0712
Lage spanning in circuit van 
transmissievloeistoftemperatuurse
nsor

De uitgangsspanning van de sensor is te laag. 1 rijcyclus

) P0713
Hoge spanning in circuit van 
transmissievloeistoftemperatuurse
nsor

De uitgangsspanning van de sensor is te hoog. 1 rijcyclus

) P0717
Geen signaal van het 
toerentalsensorcircuit van de 
ingangsas/turbine

Er wordt geen sensorsignaal waargenomen 
hoewel het toerentalsensorsignaal van de 
uitgangsas wordt ingevoerd.

1 rijcyclus

) P0722
Geen signaal van het 
toerentalsensorcircuit van de 
uitgangsas

Er wordt geen sensorsignaal ingevoerd hoewel 
het toerentalsensorsignaal van de ingangsas 
wordt ingevoerd.

1 rijcyclus

Te inspecteren onderdeel Zie

I4RS0A510008-01



5A-20 Automatische transmissie: 

) P0741

Circuit van de 
koppelomvormerkoppeling 
presteert slecht of is geblokkeerd 
in de OFF-positie

Het toerentalverschil tussen de motor en de 
ingangsas is te groot, hoewel de TCM de TCC-
solenoïde het bevel geeft om in te schakelen 
(ON).

2 rijcycli

) P0742
Circuit van de 
koppelomvormerkoppeling 
geblokkeerd in de ON-positie

Het toerentalverschil tussen de motor en de 
ingangsas is te klein, hoewel de TCM de TCC-
solenoïde het bevel geeft om uit te schakelen 
(OFF).

2 rijcycli

) P0751
Slechte prestatie van 
schakelsolenoïde A (nr. 1) of 
geblokkeerd in de OFF-positie

Werkelijke versnellingpositie is 3de hoewel de 
TCM het bevel gaf voor 2de versnelling. 2 rijcycli

) P0752 Schakelsolenoïde-A (nr. 1) 
geblokkeerd in de ON-positie

Werkelijke versnellingpositie is 2de hoewel de 
TCM het bevel gaf voor 3de versnelling. 2 rijcycli

) P0756
Slechte prestatie van 
schakelsolenoïde B (nr. 2) of 
geblokkeerd in de OFF-positie

Werkelijke versnellingpositie is 3de hoewel de 
TCM het bevel gaf voor 4de versnelling. 2 rijcycli

) P0757 Schakelsolenoïde B (nr. 2) 
geblokkeerd in de ON-positie

Werkelijke versnellingpositie is 4de hoewel de 
TCM het bevel gaf voor 3de versnelling. 2 rijcycli

) P0787 Lage spanning in regelcircuit 
schakel-/timingsolenoïde

Spanning van timingsolenoïdeaansluiting is laag 
hoewel de TCM de timingsolenoïde het bevel 
geeft in te schakelen (ON).

1 rijcyclus

) P0788 Hoge spanning in regelcircuit van 
schakel-/timingsolenoïde

Spanning van timingsolenoïdeaansluiting is 
hoog hoewel de TCM de timingsolenoïde het 
bevel geeft uit te schakelen (OFF).

1 rijcyclus

) P0962 Lage spanning in regelcircuit van 
drukregelsolenoïde

Er is geen elektrische doorstroming waar te 
nemen in het circuit van de drukregelsolenoïde. 1 rijcyclus

) P0963 Hoge spanning in regelcircuit van 
drukregelsolenoïde

Er is te veel elektrische doorstroming waar te 
nemen in het circuit van de drukregelsolenoïde. 1 rijcyclus

) P0973 Lage spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-A (nr. 1)

Spanning van schakelsolenoïdeaansluiting is 
laag hoewel de TCM de schakelsolenoïde het 
bevel geeft in te schakelen (ON).

1 rijcyclus

) P0974 Hoge spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-A (nr. 1)

Spanning van schakelsolenoïdeaansluiting is 
hoog hoewel de TCM de schakelsolenoïde het 
bevel geeft uit te schakelen (OFF).

1 rijcyclus

) P0976 Lage spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-B (nr. 2)

Spanning van schakelsolenoïdeaansluiting is 
laag hoewel de TCM de schakelsolenoïde het 
bevel geeft in te schakelen (ON).

1 rijcyclus

) P0977 Hoge spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-B (nr. 2)

Spanning van schakelsolenoïdeaansluiting is 
hoog hoewel de TCM de schakelsolenoïde het 
bevel geeft uit te schakelen (OFF).

1 rijcyclus

) P1702 Controletotaalfout in geheugen 
van intern regelapparaat

Berekening van huidige in TCM opgeslagen 
gegevens komt niet overeen met de eerder in de 
TCM opgeslagen controlegegevens.

1 rijcyclus

) P1703 Ongeldige CAN-gegevens - van 
andere ECU('s)

TCM ontvangt van ECM een storingssignaal in 
verband met gaskleppositie, 
motorkoelvloeistoftemperatuur, motortoerental 
en motorkoppel.

*1

) P1723 Bereikkeuzeschakelaar defect

“3” positieschakelaar ON signaal wordt 
ingevoerd hoewel de 
transmissiebereikschakelaar een P, R, N of L 
signaal invoert.

*1

) P1774 Communicatiebus van 
regelapparaat uitgeschakeld

Verzend- en ontvangstfout naar TCM wordt 
ononderbroken vastgesteld gedurende de 
voorgeschreven tijd.

1 rijcyclus

) P1775
CAN-
hogesnelheidscommunicatiebus 
(transmissiefout)

Verzendfout naar TCM wordt ononderbroken 
vastgesteld gedurende de voorgeschreven tijd. 1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het 
volgende wordt vastgesteld)

Rijcyclus 
wanneer MIL 

oplichtte



Automatische transmissie: 5A-21

OPMERKING

*1: De TCM verlangt niet dat het storingsindicatielampje op de ECM oplicht, maar er wordt wel een DTC 
in het TCM-geheugen opgeslagen. Dit kan niet worden uitgelezen met een algemeen gebruikt 
diagnosecode-uitleesapparaat.
 

Aflezen van DTC’s
U4RS0B5104005

OPMERKING

Het storingscontrolelampje licht op wanneer de ECM en/of TCM (een) defect(en) detecteert. Elk 
regelapparaat slaat diagnosegegevens zoals de diagnosecode (DTC) op in het geheugen en stuurt 
deze naar het diagnosecode-uitleesapparaat. Controleer dus beide regelapparaten op diagnosecodes 
met behulp van het diagnosecode-uitleesapparaat want de diagnosecodes die zijn opgeslagen in de 
ECM en TCM worden niet tegelijkertijd uitgelezen en weergegeven. De regelapparaten moeten echter 
niet worden gecontroleerd met het algemene diagnose-uitleesapparaat omdat de diagnosecodes die 
zijn opgeslagen in de ECM en TCM tegelijkertijd worden uitgelezen en weergegeven. Zie 
“Diagnosecodetabel:  in hoofdstuk 1A” voor een algemeen gebruikt diagnosecode-uitleesapparaat.
 

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het uitleesapparaat aan op de data-link-stekker 

(DLC) (1).

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.

4) Lees DTC(’s), voorlopige DTC(’s) en freeze-
framegegevens af door de instructies te volgen die 
op het uitleesapparaat worden aangegeven en druk 
ze af. Zie de gebruikershandleiding van het 
uitleesapparaat voor meer informatie.
Indien communicatie tussen het uitleesapparaat en 
de TCM niet mogelijk is, controleer dan of het 
uitleesapparaat in staat is te communiceren door het 
aan te sluiten op de TCM van een ander voertuig. 
Indien communicatie mogelijk is, is het 
uitleesapparaat in orde. Controleer vervolgens de 
data-link-stekker en de seriële datalijn (circuit) in het 
voertuig waarmee geen communicatie mogelijk was.

5) Zet na het controleren het contactslot op OFF en 
maak het uitleesapparaat los van de data-link-
stekker.

) P1777 TCM communiceert niet meer met 
ECM (ontvangstfout)

Ontvangstfout van ECM naar TCM wordt 
ononderbroken vastgesteld gedurende de 
voorgeschreven tijd.

1 rijcyclus

) P1778 TCM communiceert niet meer met 
BCM (ontvangstfout)

Ontvangstfout van BCM naar TCM wordt 
ononderbroken vastgesteld gedurende de 
voorgeschreven tijd.

*1

) P1878 Trillende 
koppelomvormerkoppeling

Variatie in het uitgangstoerental met de 
voorgeschreven amplitude en cyclus wordt 
gedetecteerd bij slipvergrendeling.

*1

) P2763
Hoge spanning in regelcircuit 
drukregelsolenoïde van 
koppelomvormerkoppeling

Er is te veel elektrische doorstroming waar te 
nemen in het TCC-circuit. 1 rijcyclus

) P2764
Lage spanning in regelcircuit 
drukregelsolenoïde van 
koppelomvormerkoppeling

Er is geen elektrische doorstroming waar te 
nemen in het TCC-circuit. 1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het 
volgende wordt vastgesteld)

Rijcyclus 
wanneer MIL 

oplichtte

1

(A)

I4RS0B510004-01



5A-22 Automatische transmissie: 

Wissen van DTC
U4RS0B5104006

WAARSCHUWING!

 

Voer de testrit uit op een veilige, 
verkeersvrije plaats waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer 
voorzichtig tijdens het testen om ongevallen 
te vermijden.

 

Na reparatie of vervanging van een of meer defecte 
onderdelen moet u alle DTC’s wissen volgens de 
onderstaande procedure.
1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat op 

dezelfde manier als voor “Aflezen van DTC’s: ” aan 
op de data-link-stekker (DLC).

2) Zet het contactslot op ON.
3) Wis de DTC(’s) en voorlopige DTC(’s) volgens de 

instructies die op het uitleesapparaat worden 
aangegeven. Zie de gebruikershandleiding van het 
uitleesapparaat voor meer informatie.

4) Zet na het wissen het contactslot op OFF en maak 
het uitleesapparaat los van de data-link-stekker 
(DLC).

OPMERKING

De in het TCM-geheugen opgeslagen DTC(’s) 
en freeze-framegegevens worden eveneens 
gewist in de onderstaande gevallen. Wees 
voorzichtig dat u ze niet wist voordat u ze 
hebt genoteerd.

• Wanneer de voeding naar de TCM wordt 
onderbroken (door het losmaken van de 
accukabel, het verwijderen van de zekering 
of het losmaken van TCM-stekkers).

• Wanneer dezelfde storing (DTC) niet meer 
wordt waargenomen tijdens 40 
opwarmcycli van de motor.

 

Uitvalbeveiligingstabel
U4RS0B5104007

In deze functie is voorzien om een veilige werking te waarborgen wanneer de solenoïdekleppen, sensors of 
bijbehorende circuits defect raken. De onderstaande tabel toont de werking van de uitvalbeveiligingsfunctie bij het 
uitvallen van een bepaalde sensor, solenoïde of bijbehorend circuit.

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging

) P0705 Storing in het circuit van de 
transmissiebereiksensor (PRNDL-ingang)

• Het geselecteerde bereik wordt volgens de onderstaande 
prioriteitsvolgorde ingesteld.
D > 2 > L > R > N > P

• De slipvergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

) P0707 Lage spanning in circuit van 
transmissiebereiksensor

• Er wordt aangenomen dat het geselecteerde bereik het D-
bereik is.

• De slipvergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

) P0712
) P0713

Lage spanning in circuit van 
transmissievloeistoftemperatuursensor

• Er wordt aangenomen dat de A/T-vloeistoftemperatuur 200 
°C (392 °F) bedraagt.

• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

) P0717
Geen signaal van het 
toerentalsensorcircuit van de ingangsas/
turbine

• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De aanvraag aan de ECM om het koppel te verminderen 

(koppelverminderingsregeling) wordt onmogelijk gemaakt.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.



Automatische transmissie: 5A-23

) P0722 Geen signaal van het 
toerentalsensorcircuit van de uitgangsas

• Voor de schakelregeling wordt de voertuigsnelheid die 
berekend wordt door het toerentalsensorsignaal van de 
ingangsas gebruikt in plaats van de voertuigsnelheid die 
berekend wordt door het toerentalsensorsignaal van de 
uitgangsas (VSS).

• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De aanvraag aan de ECM om het koppel te verminderen 

(koppelverminderingsregeling) wordt onmogelijk gemaakt.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

) P0787 Lage spanning in regelcircuit schakel-/
timingsolenoïde

• De voeding voor alle solenoïdekleppen wordt onderbroken.
• De schakelstand wordt vergrendeld in de 3de versnelling.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.

) P0788 Hoge spanning in regelcircuit schakel-/
timingsolenoïde

) P0962 Lage spanning in regelcircuit van 
drukregelsolenoïde

) P0963 Hoge spanning in regelcircuit van 
drukregelsolenoïde

) P0973 Lage spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-A (nr. 1)

) P0974 Hoge spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-A (nr. 1)

) P0976 Lage spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-B (nr. 2)

) P0977 Hoge spanning in regelcircuit van 
schakelsolenoïde-B (nr. 2)

) P1702 Controletotaalfout in geheugen van intern 
regelapparaat

• De voeding voor alle solenoïdekleppen wordt onderbroken.
• De schakelstand wordt vergrendeld in de 3de versnelling.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging



5A-24 Automatische transmissie: 

) P1703 Ongeldige CAN-gegevens - TCM

In geval van een storing in het signaal van de gaskleppositie:
• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 

gebruikt voor de leidingdrukregeling 100% is.
• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 

gebruikt voor de schakelregeling 0% is.
• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.
In geval van een storing in het signaal van de 
motorkoelvloeistoftemperatuur:
• De slipvergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Er wordt aangenomen dat 15 minuten na het vaststellen 

van de storing de motorkoelvloeistoftemperatuur op het 
normale bedrijfsniveau is en de regelingen van de 
overdrive en de vergrendeling worden terug in werking 
gesteld.

In geval van een storing in het signaal van het motortoerental:
• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De aanvraag aan de ECM om het koppel te verminderen 

(koppelverminderingsregeling) wordt onmogelijk gemaakt.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.
In geval van een storing in het motorkoppelsignaal:
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De aanvraag aan de ECM om het koppel te verminderen 

(koppelverminderingsregeling) wordt onmogelijk gemaakt.
• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

) P1723 Bereikkeuzeschakelaar defect “3” positieschakelaar wordt verondersteld op OFF te staan.

) P1774 Communicatiebus van regelapparaat 
uitgeschakeld

• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 
gebruikt voor de leidingdrukregeling 100% is.

• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 
gebruikt voor de schakelregeling 0% is.

• Motortoerental wordt verondersteld 0 omw/min te zijn.
• Er wordt aangenomen dat 15 minuten na het vaststellen 

van de storing de motorkoelvloeistoftemperatuur 90 °C 
(194 °F) bedraagt.

• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De aanvraag aan de ECM om het koppel te verminderen 

(koppelverminderingsregeling) wordt onmogelijk gemaakt.
• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging



Automatische transmissie: 5A-25

) P1777 TCM communiceert niet meer met ECM 
(ontvangstfout)

• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 
gebruikt voor de leidingdrukregeling 100% is.

• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 
gebruikt voor de schakelregeling 0% is.

• Motortoerental wordt verondersteld 0 omw/min te zijn.
• Er wordt aangenomen dat 15 minuten na het vaststellen 

van de storing de motorkoelvloeistoftemperatuur 90 °C 
(194 °F) bedraagt.

• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Leidingdrukregeling bij het schakelen wordt onmogelijk 

gemaakt.
• De aanvraag aan de ECM om het koppel te verminderen 

(koppelverminderingsregeling) wordt onmogelijk gemaakt.
• Opschakelen naar 4de versnelling buiten werking.
• De garageschakelregeling wordt buiten werking gesteld.
• De leerregeling wordt buiten werking gesteld.

) P1878 Trillende koppelomvormerkoppeling De slipvergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.

) P2763
Hoge spanning in regelcircuit 
drukregelsolenoïde van 
koppelomvormerkoppeling

• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Opschakelen naar 4de versnelling wordt buiten werking 

gesteld wanneer de A/T-vloeistoftemperatuur hoger is dan 
150 °C (302 °F).

• De voertuigsnelheid is lager dan 15 km/h (9 mijl/h), de 
schakelstand is vergrendeld in 1ste versnelling om te 
voorkomen dat de motor stilvalt.

) P2764
Lage spanning in regelcircuit 
drukregelsolenoïde van 
koppelomvormerkoppeling

• De vergrendelingsfunctie wordt buiten werking gesteld.
• Opschakelen naar 4de versnelling wordt buiten werking 

gesteld wanneer de A/T-vloeistoftemperatuur hoger is dan 
150 °C (302 °F).

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging



5A-26 Automatische transmissie: 

Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat
U4RS0B5104008

De waarden in de onderstaande tabel zijn standaardwaarden die gebaseerd zijn op waarden die met een 
diagnosecode-uitleesapparaat werden verkregen bij normaal werkende voertuigen en kunnen als referentiewaarden 
worden gebruikt. Zelfs wanneer het voertuig in orde is, kan de gecontroleerde waarde in sommige gevallen buiten het 
voorgeschreven bereik vallen. Bijgevolg volstaat het controleren van de gegevens niet om te bepalen of een bepaalde 
conditie abnormaal is.
Voorts zijn de condities in de onderstaande tabel die kunnen worden gecontroleerd met het diagnosecode-
uitleesapparaat de condities die worden waargenomen door de TCM en via de TCM als commando’s worden 
uitgevoerd en is het soms mogelijk dat de automatische transmissie of de actuator niet werkt (volgens de condities) 
zoals aangegeven door het uitleesapparaat.

OPMERKING

De volgende gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat met betrekking tot de automatische 
transmissie kunnen enkel worden gecontroleerd door communicatie met de TCM.
 

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden

) GEAR POSITION 
(SCHAKELSTAND) Contactslot op ON

Keuzehendel staat in stand "P" P of N
Keuzehendel staat in stand "R" R
Keuzehendel staat in stand "N" P of N
Keuzehendel staat in stand "D" 1
Keuzehendel staat in stand “3” 1
Keuzehendel staat in stand “2” 1
Keuzehendel staat in stand "L" 1

)ENGINE SPEED 
(MOTORTOERENTAL) Bij stationair toerental Toerental wordt weergegeven

)INPUT SHAFT 
REVOLUTION 
(TOERENTAL 
INGAANDE AS)

Contactslot op ON en motor afgezet 0 omw/min
Bij een constante snelheid van 60 km/h (37,5 mijl/h), 
een gasklepopening van maximum 20% en 3de 
versnelling (bereik “3”)

2300 omw/min
(weergegeven in stappen van 50 

omw/min)
) OUTPUT SHAFT 
REVOLUTION 
(TOERENTAL 
UITGAANDE AS)

Bij stilstand 0 omw/min
Bij een constante snelheid van 60 km/h (37,5 mijl/h), 
een gasklepopening van maximum 20% en 3de 
versnelling (bereik “3”)

2300 omw/min
(weergegeven in stappen van 50 

omw/min)
)BATTERY VOLTAGE 
(ACCUSPANNING) Contactslot op ON en motor afgezet Accuspanning wordt weergegeven

(8 – 16 V)

) ATF 
TEMPERATURE (ATF-
TEMPERATUUR)

Na minstens 15 minuten te hebben gereden met een 
snelheid van minstens 60 km/h (37,5 mijl/h) en de A/
T-vloeistoftemperatuur rond de sensor bereikt 70 – 80 
°C (158 – 176 °F)

70 – 80 °C (158 – 176 °F)

) SHIFT SOLENOID-
A COMMAND 
(COMMANDO 
SCHAKELSOLENOÏD
E-A )

Bij stilstand ON

Bij een constante snelheid van 60 km/h (37,5 mijl/h), 
een gasklepopening van maximum 20% en 3de 
versnelling (bereik “3”)

OFF

) SHIFT SOLENOID-
A MONITOR 
(MONITOR 
SCHAKELSOLENOÏD
E-A )

Bij stilstand ON

Bij een constante snelheid van 60 km/h (37,5 mijl/h), 
een gasklepopening van maximum 20% en 3de 
versnelling (bereik “3”)

OFF

) SHIFT SOLENOID-
B COMMAND 
(COMMANDO 
SCHAKELSOLENOÏD
E-B )

Bij stilstand ON

Bij een constante snelheid van 60 km/h (37,5 mijl/h), 
een gasklepopening van maximum 20% en 3de 
versnelling (bereik “3”)

OFF



Automatische transmissie: 5A-27

) SHIFT SOLENOID-
B MONITOR 
(MONITOR 
SCHAKELSOLENOÏD
E-B )

Bij stilstand ON

Bij een constante snelheid van 60 km/h (37,5 mijl/h), 
een gasklepopening van maximum 20% en 3de 
versnelling (bereik “3”)

OFF

) TIMING SOLENOID 
COMMAND 
(COMMANDO 
TIMINGSOLENOÏDE)

Contactslot op ON en keuzehendel in bereik "N" OFF
Gedurende ongeveer 0,5 sec. terwijl wordt 
geschakeld van 3de naar 4de of van bereik "N" naar 
"D"

ON

) TIMING SOLENOID 
MONITOR (MONITOR 
TIMINGSOLENOÏDE)

Contactslot op ON en keuzehendel in bereik "N" OFF
Gedurende ongeveer 0,5 sec. terwijl wordt 
geschakeld van 3de naar 4de of van bereik "N" naar 
"D".

ON

) TCC SOLENOID 
(TCC SOLENOIDE)

Bij stilstand, gesloten gasklep, stationair toerental en 
in 1ste versnelling 0%

) PRESSURE 
CONTROL SOLENOID 
(DRUKREGELSOLEN
OÏDE)

Bij stilstand, gesloten gasklep, stationair toerental en 
in 1ste versnelling 0%

)VEHICLE SPEED 
(RIJSNELHEID) Bij stilstand 0 km/h, 0 MPH

) O/D OFF-
SCHAKELAAR Contactslot op ON

Keuzehendel van bereik "3" 
naar "2" ON

Keuzehendel in ander dan 
bovenvermeld bereik OFF

) TRANSAXLE 
RANGE 
(TRANSMISSIEBEREI
K)

Contactslot op ON

Keuzehendel staat in stand "P" P
Keuzehendel staat in stand "R" R
Keuzehendel staat in stand "N" N
Keuzehendel staat in stand "D" D
Keuzehendel staat in stand “3” D
Keuzehendel staat in stand “2” 2
Keuzehendel staat in stand "L" L

) D RANGE SIGNAL 
(SIGNAAL D-BEREIK) Contactslot op ON

Keuzehendel staat in stand "P" OFF
Keuzehendel staat in stand "R" ON
Keuzehendel staat in stand "N" OFF
Keuzehendel staat in stand "D" ON
Keuzehendel staat in stand “3” ON
Keuzehendel staat in stand “2” ON
Keuzehendel staat in stand "L" ON

) THROTTLE 
POSITION 
(GASKLEPPOSITIE)

Contactslot op ON Gaspedaal wordt ingedrukt 0 – 100% (varieert naargelang de 
indrukking)

Gaspedaal wordt losgelaten 0%
)BRAKE SWITCH 
(REMPEDAALSCHAK
ELAAR)

Contactslot op ON
Rempedaal wordt ingedrukt ON

Rempedaal wordt losgelaten OFF

) TORQUE 
REDUCTION SIGNAL 
(KOPPELREDUCTIESI
GNAAL)

Terwijl omhoog wordt geschakeld met 25% meer 
gasklepopening ON

Wanneer er niet wordt geschakeld OFF

) ENGINE COOLANT 
TEMPERATURE 
(MOTORKOELVLOEIS
TOFTEMPERATUUR)

Contactslot op ON Motorkoelvloeistoftemperatuur wordt 
weergegeven

) AIR CONDITIONER 
SIGNAL 
(AIRCONDITIONERSI
GNAAL)

Contactslot op ON en airconditioningschakelaar op 
OFF OFF

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden



5A-28 Automatische transmissie: 

Definitie van de gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat:

GEAR POSITION (SCHAKELSTAND)
Huidige schakelstand berekend op basis van 
gaskleppositie komende van ECM en de rijsnelheid.

ENGINE SPEED (MOTORTOERENTAL) (OMW./MIN.)
Motortoerental berekend op basis van referentie-
impulsen vanaf de krukaspositiesensor.

INPUT SHAFT REVOLUTION (TOERENTAL 
INGAANDE AS) (OMW./MIN.)
Toerental van de ingaande as berekend op basis van 
referentie-impulsen van de toerentalsensor van de 
ingaande as op de transmissiebehuizing.

OUTPUT SHAFT REVOLUTION (TOERENTAL 
UITGAANDE AS) (OMW./MIN.)
Toerental van de uitgaande as berekend op basis van 
referentie-impulsen van de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) op de transmissiebehuizing.

BATTERY VOLTAGE (ACCUSPANNING) (V)
Accuspanning afgelezen door TCM als analoog 
invoersignaal van de TCM.

ATF TEMPERATURE (ATF-TEMPERATUUR) (°C, °F)
ATF-temperatuur bepaald door signaal van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor die op het 
kleppenblok gemonteerd is.

SHIFT SOLENOID-A COMMAND (COMMANDO 
SCHAKELSOLENOÏDE-A )
ON: ON-commando wordt uitgevoerd naar de 
schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1).
OFF: ON-commando wordt niet uitgevoerd naar de 
schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1).

SHIFT SOLENOID-A MONITOR (MONITOR 
SCHAKELSOLENOÏDE-A )
ON: Er wordt elektrische stroom doorgegeven aan de 
schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1).
OFF: Er wordt geen elektrische stroom doorgegeven 
aan de schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1).

SHIFT SOLENOID-B COMMAND (COMMANDO 
SCHAKELSOLENOÏDE-B )
ON: ON-commando wordt uitgevoerd naar de 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2).
OFF: ON-commando wordt niet uitgevoerd naar de 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2).

SHIFT SOLENOID-B MONITOR (MONITOR 
SCHAKELSOLENOÏDE-B )
ON: Er wordt elektrische stroom doorgegeven aan de 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2).
OFF: Er wordt geen elektrische stroom doorgegeven 
aan de schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2).

TIMING SOLENOID COMMAND (COMMANDO 
TIMINGSOLENOÏDE)
ON: ON-commando wordt uitgevoerd naar de 
timingsolenoïdeklep.
OFF: ON-commando wordt niet uitgevoerd naar de 
timingsolenoïdeklep.

TIMING SOLENOID MONITOR (MONITOR 
TIMINGSOLENOÏDE)
ON: Er wordt elektrische stroom doorgegeven aan de 
timingsolenoïdeklep.
OFF: Er wordt geen elektrische stroom doorgegeven 
aan de timingsolenoïdeklep.

TCC SOLENOID (TCC SOLENOIDE)
De verhouding tussen de elektrische stroom die wordt 
uitgevoerd door de TCM naar de solenoïde en de 
maximale waarde kan worden uitgevoerd door de TCM.

) ENGINE TORQUE 
SIGNAL 
(MOTORKOPPELSIG
NAAL)

Contactslot op ON en motor afgezet 0 N·m

) SLIP RPM 
(SLIPTOERENTAL)

Motor stationair draaiend en keuzehendel in bereik 
"P" 0 omw/min

Motor draaiend, voertuig stilstaand en keuzehendel in 
bereik "D" Toerental wordt weergegeven

) MIL REQUEST (MIL 
AANVRAAG) Contactslot op ON OFF

) FUEL CUT FLAG 
(BRANDSTOFAFSLUI
TINGSSIGNAAL)

Contactslot op ON OFF

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden



Automatische transmissie: 5A-29

PRESSURE CONTROL SOLENOID 
(DRUKREGELSOLENOÏDE)
De verhouding tussen de elektrische stroom die wordt 
uitgevoerd door de TCM naar de solenoïde en de 
maximale waarde kan worden uitgevoerd door de TCM.

VEHICLE SPEED (RIJSNELHEID) (km/u/mph)
Rijsnelheid berekend op basis van referentie-impulsen 
van de rijsnelheidssensor op de transmissiebehuizing.

O/D OFF SWITCH (O/D UIT-SCHAKELAAR) (“3” 
positieschakelaar)
Ingangssignaal van "3" positieschakelaar in 
keuzehendelsamenstel.
ON: Keuzehendel van bereik "3" naar "2"
OFF: Keuzehendel in ander dan bovenvermeld bereik

TRANSAXLE RANGE (transmissieBEREIK)
Transmissiebereik waargenomen door signaal dat wordt 
ingevoerd door de transmissiebereiksensor.

D RANGE SIGNAL (SIGNAAL D-BEREIK)
ON: TCM-signaal dat ECM vraagt om het stationair 
toerental te verhogen
OFF: TCM-signaal dat ECM niet vraagt om het stationair 
toerental te verhogen

THROTTLE POSITION  (GASKLEPPOSITIE) (%)
Gasklepopeningsverhouding berekend op basis van 
werksignaal vanwege ECM.

BRAKE SWITCH (REMPEDAALSCHAKELAAR)
Signaal ingevoerd door remlichtschakelaar op 
pedaalbeugel.
ON: Rempedaal ingedrukt
OFF: Rempedaal niet ingedrukt

TORQUE REDUCTION SIGNAL 
(KOPPELREDUCTIESIGNAAL)
ON: TCM-signaal dat ECM vraagt om het 
uitgangskoppel te verminderen bij het schakelen
OFF: TCM-signaal dat ECM niet vraagt om het 
uitgangskoppel te verminderen

ENGINE COOLANT TEMPERATURE 
(MOTORKOELVLOEISTOFTEMPERATUUR) (°C, °F)
Motorkoelvloeistoftemperatuur berekend op basis van 
werksignaal vanwege ECM.

AIR CONDITIONER SIGNAL 
(AIRCONDITIONERSIGNAAL)
ON: Signaal dat aangeeft dat de 
airconditioningcompressor op ON gezet.
OFF: Signaal dat aangeeft dat de 
airconditioningcompressor niet op ON wordt gezet.

ENGINE TORQUE SIGNAL 
(MOTORKOPPELSIGNAAL) (N⋅m)
Motorkoppel berekend op basis van werkimpulssignaal 
uitgevoerd door ECM.

SLIP RPM (RPM) (SLIPTOERENTAL (OMW/MIN))
Deze parameter duidt op de slipwerking van de 
koppelomvormer (verschil tussen ingangsas- en 
motortoerental)

MIL REQUEST (MIL AANVRAAG)
ON: Signaal van de TCM naar de combinatiemeter om 
het storingsindicatielampje te doen oplichten.
OFF: Signaal van de TCM naar de combinatiemeter om 
het storingsindicatielampje niet te doen oplichten.

FUEL CUT FLAG 
(BRANDSTOFAFSLUITINGSSIGNAAL)
ON: Signaal om aan te geven dat de brandstoftoevoer 
wordt afgesneden.
OFF: Signaal om aan te geven dat de brandstoftoevoer 
niet wordt afgesneden.



5A-30 Automatische transmissie: 

Basiscontrole van het A/T-systeem
U4RS0B5104009

Deze controle is erg belangrijk voor het storingzoeken wanneer de TCM geen DTC heeft geregistreerd en geen 
abnormale conditie is vastgesteld bij “Visuele inspectie: ”. Volg de stromingstabel nauwgezet.

Testrit
U4RS0B5104010

Deze test is bedoeld om te controleren of het omhoogschakelen, omlaagschakelen en vergrendelen plaatsvinden op 
de gespecificeerde snelheden terwijl er met het voertuig op een vlakke weg wordt gereden.

WAARSCHUWING!

 

• Voer deze test uit in een verkeersarme omgeving, om ongevallen te voorkomen.

• Voor deze test zijn er 2 personen nodig: een bestuurder en een tester.

 

1) Laat de motor opwarmen.
2) Plaats de keuzehendel in het "D"-bereik terwijl de motor stationair draait.
3) Drijf de voertuigsnelheid op door het gaspedaal geleidelijk aan in te drukken.
4) Controleer bij het rijden in bereik “D” of het schakelen en vergrendelen correct gebeuren zoals getoond in “Tabel 

automatisch schakelen: ”.

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Doe een "Testrit".

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 3. Ga naar 
“Storingzoeken” in 
“Testrit: ”.

3 Doe een "Manuele testrit".

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 4. Ga naar 
“Storingzoeken” in 
“Manuele testrit: ”.

4 Doen een "Motorremtest".

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 5. Ga naar 
“Storingzoeken” in 
“Motorremtest: ”.

5 Doe een "Starttest".

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 6. Ga naar 
“Storingzoeken” in 
“Blokkeertoerentaltest: 
”.

6 Doe een "Tijdvertragingstest".

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 7. Ga naar 
“Storingzoeken” in 
“Tijdvertragingstest: ”.

7 Doe een "Leidingdruktest".

Is het systeem in orde?

Ga naar stap 8. Ga naar 
“Storingzoeken” in 
“Leidingdruktest: ”.

8 Ga naar “Foutdiagnose 1” in “Symptoomdiagnose A/T: ”.

Wordt de storing waargenomen?

Repareer of vervang 
defecte onderdelen.

Ga naar stap 9.

9 Ga naar “Foutdiagnose 2” in “Symptoomdiagnose A/T: ”.

Wordt de storing waargenomen?

Repareer of vervang 
defecte onderdelen.

Ga naar “Foutdiagnose 
3” in 
“Symptoomdiagnose A/
T: ”.



Automatische transmissie: 5A-31

Storingzoeken

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Onmogelijk om in alle 
bereiken te rijden

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Geblokkeerd of kapot planeetwiel Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte achteruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.
Beschadigde aandrijfplaat Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte koppelomvormer Vervangen.

Enkel 3de versnelling kan 
worden gekozen

Storing in schakelsolenoïdeklep-A en/of 
-B

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de timingsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 

NG.
1 → 2 omhoog schakelen 
gebeurt niet

Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Kleppenblok defect Vervang het kleppenblok.
Defecte 2de rem Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 1 Inspecteer. Vervang indien NG.

2 → 3 omhoog schakelen 
gebeurt niet

Storing in schakelsolenoïdeklep-A Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte direct-koppeling Inspecteren. Vervang indien NG.

3 → 4 omhoog schakelen 
gebeurt niet

Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG.
“3” positieschakelaar defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de krukaspositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de timingsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte O/D en 2de vrijlooprem Inspecteer. Vervang indien NG.

Fout schakelpunt Abnormale conditie in de motor Controleer en repareer de motor.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 

NG.



5A-32 Automatische transmissie: 

Manuele testrit
U4RS0B5104011

Deze test controleert de versnellingen die worden 
gebruikt in de bereiken "L", "2", "3" of "D" terwijl met het 
voertuig gereden wordt zonder het schakelregelsysteem 
te benutten. Voer de testrit uit op een vlakke weg.

OPMERKING

Controleer de DTC voor deze test.
 

1) Start de motor en laat hem warm draaien met de 
keuzehendel in de stand "P".

2) Wanneer de motor is warmgedraaid, het contactslot 
op OFF zetten en de stekker van de 
kleppenblokkabelbundel (1) loskoppelen.

O/D → 3 omlaag 
schakelen gebeurt niet

Storing in schakelsolenoïdeklep-A Inspecteer. Vervang indien NG.
“3” positieschakelaar defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de timingsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang indien NG.
Drukregelsolenoïdeklep defect Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 

NG.
Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.

3 → 2 omlaag schakelen 
gebeurt niet

Storing in schakelsolenoïdeklep-A Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 1 Inspecteer. Vervang indien NG.

2 → 1 omlaag schakelen 
gebeurt niet

Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.

Drukregeling TCC- 
(vergrendelings-) functie 
werkt niet

TCC-drukregelsolenoïdeklep defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in schakelsolenoïdeklep-A en/of 
-B

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in remlichtschakelaar Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Kleppenblok vervangen.
Defecte koppelomvormer Vervangen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

I3RM0B510010-01



Automatische transmissie: 5A-33

3) Start het voertuig met de keuzehendel in de stand 
"L" en controleer of de 3de versnelling wordt gebruikt 
zoals beschreven in de onderstaande tabel.

Rijsnelheid per 1000 omw/min

4) Schakel terwijl het voertuig rijdt de keuzehendel in 
bereik "2" en controleer of de 3de versnelling wordt 
gebruikt.

5) Schakel terwijl het voertuig rijdt de keuzehendel in 
bereik "3" of "D" en controleer of de 3de versnelling 
wordt gebruikt.

6) Wanneer de controles voltooid zijn, het voertuig tot 
stilstand brengen, het contactslot op OFF zetten en 
de stekker van de kleppenblokkabelbundel 
aankoppelen.

7) Wis de DTC.

Storingzoeken

Motorremtest
U4RS0B5104012

WAARSCHUWING!

 

Alvorens te testen, controleren of er geen voertuig achter u is, om een aanrijding te voorkomen.

 

1) Rijd met het voertuig in de 3de versnelling van bereik "D", verplaats de keuzehendel naar bereik "2" en controleer 
of er op de motor wordt geremd.

2) Op dezelfde wijze als in stap 1), controleren of de motorrem in bedrijf treedt wanneer de keuzehendel wordt 
verplaatst naar bereik "L".

3) In de bovenstaande test moet de motorrem in werking treden.

Storingzoeken

Blokkeertoerentaltest
U4RS0B5104013

Bij deze test wordt de conditie van de automatische 
transmissie en de motor bepaald door het 
blokkeertoerental in het bereik "D" en R" te meten. Voer 
de test uit terwijl de transmissievloeistof op normale 
bedrijfstemperatuur is en het peil van de vloeistof zich 
tussen de FULL- en LOW-merktekens bevindt.

LET OP!
 

• Laat de motor niet langer dan 5 seconden 
met blokkeertoerental draaien, want de 
vloeistoftemperatuur kan anders te hoog 
oplopen.

• Nadat een blokkeertoerentaltest is 
uitgevoerd, de motor minimaal 1 minuut 
stationair laten draaien alvorens opnieuw 
een blokkeertoerentaltest uit te voeren.

 

1) Trek de parkeerrem aan en blokkeer de wielen.
2) Sluit een toerenteller aan.
3) Start de motor met de keuzehendel in bereik "P".
4) Trap het rempedaal volledig in.
5) Zet de keuzehendel in bereik "D", trap het gaspedaal 

volledig in en kijk naar de toerenteller. Lees het 
toerental snel af zodra dit constant is geworden 
(blokkeertoerental).

6) Laat het gaspedaal meteen los nadat het 
blokkeertoerental is afgelezen.

7) Controleer op dezelfde wijze het blokkeertoerental in 
bereik "R".

8) Het blokkeertoerental moet in het volgende 
tolerantiebereik vallen.

Motorblokkeertoerental
Standaard: 2.250 – 2.550 omw/min

Schakelstand Rijsnelheid
1ste 9,2 km/u (5,7 mijl/u)
2de 16,8 km/u (10,4 mijl/u)
3de 26,4 km/u (16,4 mijl/u)
4de 37,9 km/u (23,6 mijl/u)

Achteruit 11,7 km/u (7,3 mijl/u)

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De gebruikte versnelling 
is niet correct

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defect in koppeling of rem Controleer de koppeling en de rem. Vervang 

defect bevonden onderdelen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Werkt niet bij het omlaag 
schakelen naar bereik 2

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte O/D en 2de vrijlooprem Inspecteer. Vervang indien NG.

Werkt niet bij het omlaag 
schakelen naar bereik "L"

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.



5A-34 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Tijdvertragingstest
U4RS0B5104014

Deze test is bedoeld om de conditie van de koppeling, 
de rem en de vloeistofdruk te testen. Onder 
tijdvertraging wordt de tijdsduur verstaan die verstrijkt 
tussen het verplaatsen van de keuzehendel bij stationair 
draaiende motor en de gewaarwording van de schok.
1) Plaats blokken voor en achter de voor- en 

achterwielen en trap vervolgens het rempedaal in.
2) Start de motor.
3) Met een stopwatch in de hand, de keuzehendel 

verplaatsen van bereik "N" naar "D" en dan de 
tijdsduur meten totdat de schok gevoeld wordt.

4) Meet op dezelfde wijze de tijdsduur bij het 
verplaatsen van de keuzehendel van bereik "N" naar 
"R".

Tijdvertraging bij het schakelen
“N” → “D”: Minder dan 0,7 sec.
“N” → “R”: Minder dan 1,2 sec.

OPMERKING

• Bij het herhalen van de test, minimaal 1 
minuut wachten nadat de keuzehendel 
terug in bereik "N" is gezet.

• Bij het uitvoeren van deze test moet de 
motor volledig opgewarmd zijn.

• Herhaal deze test 3 maal en neem de 
gemiddelde waarde voor de uiteindelijke 
tijdvertragingsgegevens.

 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Lager dan 
standaardtoerental in 
bereik "D" en "R"

Defect in motorkoppel Controleer en repareer de motor.
Defecte vrijwielkoppeling van 
koppelomvormer

Vervang de koppelomvormer.

Hoger dan 
standaardtoerental in 
bereik "D"

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Doorslippende vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "D" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Hoger dan 
standaardniveau in bereik 
"R"

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Doorslippende achteruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Doorslippende 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "R" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Hoger dan 
standaardniveau in bereik 
"D" en "R"

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Oliezeef verstopt Vervangen.
Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "D" 
en "R"

Reviseer of vervang het kleppenblok.



Automatische transmissie: 5A-35

Storingzoeken

Leidingdruktest
U4RS0B5104015

Met deze test wordt de bedrijfstoestand van de 
onderdelen gecontroleerd door de vloeistofdruk in de 
vloeistofdrukleiding te meten.
De leidingdruktest vereist de volgende condities.
• Automatische transmissievloeistof op normale 

bedrijfstemperatuur (70 – 80 °C / 158 – 176 °F).
• Vloeistofpeil is bijgevuld tot correct peil (tussen FULL 

en LOW op de peilstok).
• De airconditioningschakelaar staat op OFF.
1) Trek de parkeerrem stevig aan en plaats blokken 

voor en achter de wielen.
2) Verwijder de plugbout van het vloeistofdruk-

inspectiegat.
3) Bevestig de oliedrukmeter aan het 

vloeistofdrukinspectiegat in het transmissiehuis.

Speciaal gereedschap
(A):  09925–37811–001

LET OP!
 

Controleer na het aanbrengen van de 
oliedrukmeter of er geen vloeistoflekkage is.
 

4) Trap het rempedaal volledig in, laat de motor 
stationair en dan met blokkeertoerental draaien en 
controleer de vloeistofdruk in het bereik "D" of "R".

LET OP!
 

• Laat de motor niet langer dan 5 seconden 
met blokkeertoerental draaien.

• Nadat een leidingdruktest is uitgevoerd, de 
motor minimaal 1 minuut stationair laten 
draaien alvorens opnieuw een 
leidingdruktest uit te voeren.

 

Leidingdruk van de automatische transmissie

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Tijdvertraging “N” → “D” 
groter dan 
voorgeschreven

Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Oliezeef verstopt Vervangen.
Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "D" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Tijdvertraging “N” → “R” 
groter dan 
voorgeschreven

Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Oliezeef verstopt Vervangen.
Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte achteruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "R" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Bereik "D" Bereik "R"
Bij 
stationair 
toerental

3,6 – 4,0 kg/cm2 
51 – 57 psi

5,8 – 6,7 kg/cm2

 82 – 95 psi

Bij 
blokkeerto
erental

12,3 – 13,4 kg/cm2 
175 – 191 psi

16,2 – 18,6 kg/cm2, 
230 – 264 psi



5A-36 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

“P”-bereiktest
U4RS0B5104016

1) Stop het voertuig op een helling van minstens 5 
graden, zet de keuzehendel in bereik "P" en trek 
tegelijkertijd de parkeerrem aan.

2) Breng het voertuig tot stilstand, trap het rempedaal 
in en zet de parkeerrem vrij.

3) Laat vervolgens het rempedaal langzaam 
omhoogkomen en controleer of het voertuig op zijn 
plaats blijft staan.

4) Trap het rempedaal in en zet de keuzehendel in 
bereik "N".

5) Laat vervolgens het rempedaal langzaam 
omhoogkomen en controleer of het voertuig 
beweegt.

WAARSCHUWING!

 

Alvorens te testen, controleren of er geen 
personen in de buurt zijn of de veiligheid van 
anderen of uzelf op enige andere wijze in 
gevaar wordt gebracht.

 

Storingzoeken

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Hoger dan 
standaardtoerental in elk 
bereik

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Lager dan 
standaardtoerental in elk 
bereik

Storing in de drukregelsolenoïdeklep 
(lage leidingsdruk)

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Oliezeef verstopt Vervangen.
Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "D" 
en "R"

Reviseer of vervang het kleppenblok.

Lager dan 
standaardtoerental in 
bereik "D"

Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "D" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Lager dan 
standaardtoerental in 
bereik "R"

Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "R" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Voertuig beweegt in 
bereik "P" of blijft 
stilstaan in bereik "N"

Parkeerblokkeerpal of –veer defect Inspecteer. Repareer indien NG.



Automatische transmissie: 5A-37

Symptoomdiagnose A/T
U4RS0B5104017

Foutdiagnose 1

Elektrische reparatie

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Overmatige schokken bij 
het schakelen

Defect in het circuit van de 
schakelsolenoïdeklep-A en/of -B

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
timingsolenoïdeklep alleen bij het 
schakelen van N → D of 3 ↔ 4

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de ingaande as

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG.

Circuit van krukaspositiesensor defect Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en intermitterende storing zoals 
beschreven in “DTC P0335: Circuit 
krukaspositiesensor (CKP).:  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG.

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Enkel 3de versnelling kan 
worden gekozen

Defect in het circuit van de 
schakelsolenoïdeklep-A en/of -B

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

Defect in het circuit van de 
timingsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG.

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.



5A-38 Automatische transmissie: 

Slecht schakelen 1 → 2 Defect in circuit van 
schakelsolenoïdeklep-B

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissiebereiksensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG. 

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Slecht schakelen 2 → 3 Defect in circuit van 
schakelsolenoïdeklep-A

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissiebereiksensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG. 

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Automatische transmissie: 5A-39

Slecht schakelen 3 → 4 Defect in circuit van 
schakelsolenoïdeklep-B

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
timingsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de ingaande as

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissiebereiksensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0117: Lage 
spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor:  in 
hoofdstuk 1A” en/of “DTC P0118: Hoge 
spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor:  in 
hoofdstuk 1A”. Repareer indien NG. 

Circuit van krukaspositiesensor defect Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en intermitterende storing zoals 
beschreven in “DTC P0335: Circuit 
krukaspositiesensor (CKP).:  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG. 

Circuit van “3” positieschakelaar defect Zie “Niet schakelen naar 4de versnelling: ”.
TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 

controleer opnieuw.
ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 

controleer opnieuw.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



5A-40 Automatische transmissie: 

Slecht schakelen 4 → 3 Defect in circuit van 
schakelsolenoïdeklep-B

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
timingsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de ingaande as

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG.

Circuit van “3” positieschakelaar defect Zie “Niet schakelen naar 4de versnelling: ”.
TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 

controleer opnieuw.
ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 

controleer opnieuw.
Slecht schakelen 3 → 2 Defect in circuit van 

schakelsolenoïdeklep-A
Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG.

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Automatische transmissie: 5A-41

Slecht schakelen 2 → 1 Defect in circuit van 
schakelsolenoïdeklep-A

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG.

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Fout schakelpunt Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Circuit van de drukregelsolenoïdeklep 
defect

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG. 

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



5A-42 Automatische transmissie: 

Het TCC- (vergrendelings-
)systeem werkt niet

Defect in het circuit van de TCC-
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
schakelsolenoïdeklep-A en/of -B

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
toerentalsensor van de ingaande as

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissiebereiksensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het CAN-communicatiecircuit Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
gaskleppositiesensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0122: Lage 
spanning in circuit van gaskleppositiesensor 
(voor modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 
1A” en/of “DTC P0123: Hoge spanning in 
circuit van gaskleppositiesensor (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1A”. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

Inspecteer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing 
zoals beschreven in “DTC P0117: Lage 
spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor:  in 
hoofdstuk 1A” en/of “DTC P0118: Hoge 
spanning in circuit van 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor:  in 
hoofdstuk 1A”. Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
remlichtschakelaar

Zie “Er vindt geen vergrendeling plaats: ”.

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

ECM Sluit een goed bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Hoger of lager 
blokkeertoerental

Circuit van de drukregelsolenoïdeklep 
defect

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Automatische transmissie: 5A-43

Foutdiagnose 2

Reparatie van het voertuig

Overdreven tijdvertraging 
“N” → “D” of “N” → “R”

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

Defect in het circuit van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en een intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Hogere of lagere 
leidingdruk

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Controleer het circuit op een open keten, een 
kortsluiting en intermitterende storing. 
Repareer indien NG. 

TCM Sluit een goed bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Onmogelijk om in alle 
bereiken te rijden

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.

Overmatige schokken bij 
het schakelen

Abnormale conditie in de motor Controleer en repareer de motor.
Storing in schakelsolenoïdeklep-A en/of 
-B

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG. 
Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Defect aan de timingsolenoïdeklep 
alleen bij het schakelen van N → D of 3 
↔ 4

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG. 

Remlichtschakelaar defect behalve bij 
het schakelen van N → D of N → R

Inspecteren zoals beschreven in “Inspectie 
remlichtschakelaar:  in hoofdstuk 9B”. Vervang 
indien NG. 

Storing in de krukaspositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van de krukaspositiesensor (CKP):  in 
hoofdstuk 1C”. Vervang indien NG. 

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG. 

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok. 
Slecht schakelen 1 → 2 Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG. 
Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 

van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG. 

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.



5A-44 Automatische transmissie: 

Slecht schakelen 2 → 3 Storing in schakelsolenoïdeklep-A Inspecteer. Vervang indien NG. 
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteren. Vervang indien NG. 
Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 

van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Slecht schakelen 3 → 4 Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in de timingsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang indien NG. 
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as

Inspecteer. Vervang indien NG. 

Storing in de transmissiebereiksensor Inspecteer. Vervang indien NG. 
Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG. 

“3” positieschakelaar defect Inspecteer. Vervang indien NG. 
Storing in de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van de motorkoelvloeistoftemperatuursensor 
(ECT-sensor):  in hoofdstuk 1C”. Vervang 
indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Slecht schakelen 4 → 3 Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG.

Timingsolenoïdeklep defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as

Inspecteer. Vervang indien NG.

“3” positie-uitschakelaar defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 

van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Slecht schakelen 3 → 2 Storing in schakelsolenoïdeklep-A Inspecteren. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Automatische transmissie: 5A-45

Slecht schakelen 2 → 1 Storing in schakelsolenoïdeklep-B Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Verkeerd schakelpunt Abnormale conditie in de motor Controleer en repareer de motor.

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Het TCC- (vergrendelings-
) systeem werkt niet

Storing in de TCC-solenoïdeklep Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in schakelsolenoïdeklep-A en/of 
-B

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in toerentalsensor van de 
ingaande as.

Inspecteer. Vervang indien NG.

Transmissiebereiksensor defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Storing in de drukregelsolenoïdeklep Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Storing in de gaskleppositiesensor Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van hoge spanning in circuit van 
gaskleppositiesensor (TP-sensor) (voor 
modellen met A/T en M/T):  in hoofdstuk 1C”. 
Vervang indien NG.

Storing in de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor

Inspecteren zoals beschreven in “Inspecteren 
van de motorkoelvloeistoftemperatuursensor 
(ECT-sensor):  in hoofdstuk 1C”. Vervang 
indien NG.

Storing in remlichtschakelaar Inspecteren zoals beschreven in “Inspectie 
remlichtschakelaar:  in hoofdstuk 9B”. Vervang 
indien NG.

Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.
Overdreven tijdvertraging 
“N” → “D” of “N” → “R”

Storing in de 
transmissievloeistoftemperatuursensor

Inspecteer. Vervang indien NG.

Defect in het circuit van de 
drukregelsolenoïdeklep

Inspecteer. Vervang het kleppenblok indien 
NG.

Oliezeef verstopt Vervangen.
Defect kleppenblokonderdeel Vervang het kleppenblok.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



5A-46 Automatische transmissie: 

Foutdiagnose 3

Reparatie buiten het voertuig

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Onmogelijk om in alle 
bereiken te rijden

Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Geblokkeerd of kapot planeetwiel Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.
Beschadigde aandrijfplaat Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte achteruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte koppelomvormer Vervangen.

Overdreven schakelschok 
“N” → “D”

Defecte vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.

Overdreven schakelschok 
“N” → “R”

Defecte achteruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.

Moeilijk schakelen 1 → 2, 
overmatig schokken of 
doorslippen

Defecte 2de rem Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 1 Inspecteer. Vervang indien NG.

Moeilijk schakelen 2 → 3, 
overmatig schokken of 
doorslippen

Defecte direct-koppeling Inspecteer. Vervang indien NG.

Moeilijk schakelen 3 ↔ O/
D, overmatig schokken of 
doorslippen

Vooruitkoppeling defect Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte O/D en 2de vrijlooprem Inspecteer. Vervang indien NG.

Moeilijk schakelen 3 → 2, 
overmatig schokken of 
doorslippen

Defecte direct-koppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 1 Inspecteer. Vervang indien NG.

Moeilijk schakelen 2 → 1, 
overmatig schokken of 
doorslippen

Defecte 2de rem Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.

Het TCC- (vergrendelings-
) systeem werkt niet

Defecte koppelomvormer Vervangen.

Overdreven tijdvertraging 
“N” → “D”

Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vooruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte vrijwielkoppeling Nr. 2 Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "D" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Overdreven tijdvertraging 
“N” → “R”

Defecte oliepomp Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte achteruitkoppeling Inspecteer. Vervang indien NG.
Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.
Lek in vloeistofdrukcircuit van bereik "R" Reviseer of vervang het kleppenblok.

Slecht presterende 
motorrem bij 
omlaagschakelen naar 
bereik "2"

Defecte O/D en 2de vrijlooprem Inspecteer. Vervang indien NG.

Slecht presterende 
motorrem bij 
omlaagschakelen naar 
bereik "L"

Defecte 1ste en achteruitrem Inspecteer. Vervang indien NG.



Automatische transmissie: 5A-47

Niet schakelen naar 4de versnelling
U4RS0B5104018

Beschrijving van het systeem
TCM schakelt niet naar 4de onder de volgende omstandigheden.
• “3” positieschakelaar ON.
• Motorkoelvloeistoftemperatuur is lager dan 50 °C (122 °F).
• A/T-vloeistoftemperatuur is lager dan 20 °C (68 °F).
• A/T-vloeistoftemperatuur hoger dan 130 °C (266 °F) wanneer TCM P2763 en P2764 detecteert.
• TCM registreert de volgende DTC’s.

P0712 / P0713 / P0717 / P0722 / P0787 / P0788 / P0962 / P0963 / P0973 / P0974 / P0976 / P0977 / P1702 / P1703 
/ P1774 / P1777

Storingzoeken

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Lees de DTC's af

Werd DTC P0712, P0713, P0717, P0722, P0785, P0962, 
P0963, P0973, P0974, P0976, P0977, P1702, P1703, 
P1774 en/of P1777 geregistreerd?

Volg de 
storingzoektabel om het 
probleem op te lossen 
en probeer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 1) Voer een testrit uit onder de volgende omstandigheden 
en meet de spanning tussen aansluiting C39-16 van de 
TCM-stekker en massa, aansluiting C39-15 van de 
TCM-stekker en massa.
• De motorkoelvloeistoftemperatuur bevindt zich binnen 

het gewone bedrijfstemperatuurbereik.
• De keuzehendel staat in bereik "D".
• Rij met het voertuig in 4de zoals beschreven in “Tabel 

automatisch schakelen: ”.

Spanning tussen TCM-stekker en massa
Tussen aansluiting C39-16 van TCM-stekker en 
massa: 0 – 1 V
Tussen aansluiting C39-15 van TCM-stekker en 
massa: 9 – 14 V

Voldoen de meetresultaten?

Defect in 
schakelsolenoïdeklep, 
circuit of transmissie.

BRN-circuit kortgesloten 
naar voedingscircuit of 
open circuit, of  BLK/
YEL-circuit kortgesloten 
naar massa. Ga naar 
stap 4 indien de draad 
OK is.

4 Inspecteren van O/D Off-schakelaarsignaal

1) Controleer met het contactslot op ON de spanning 
tussen aansluiting C38-9 van de TCM-stekker en 
massa.

Specificatie O/D off-schakelaar
O/D OFF-schakelaar staat op OFF (O/D OFF-lampje 
licht niet op): 8 – 14 V
O/D OFF-schakelaar staat op ON (O/D OFF-lampje 
licht op): 0 – 1 V

Is het resultaat zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Defect in O/D OFF-
schakelaar of zijn 
circuit.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.



5A-48 Automatische transmissie: 

Er vindt geen vergrendeling plaats
U4RS0B5104019

Beschrijving van het systeem
TCM schakelt TCC-solenoïde op OFF onder een van de onderstaande omstandigheden.
• Remlichtschakelaar ON (rempedaal ingetrapt).
• Tramissievloeistoftemperatuur is lager dan 60 °C (140 °F).
• Gasklepopening is 0%.
• TCM registreert de volgende DTC’s.

P0705 / P0707 / P0712 / P0713 / P0717 / P0722 / P0787 / P0788/ P0962 / P0963 / P0973 / P0974/ P0976 / P0977 
/ P1702 / P1703 / P1774 / P1777 / P2763 / P2764

Storingzoeken

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Lees de DTC's af

Werd DTC P0705, P0707, P0712, P0713, P0717, P0722, 
P0787, P0788, P0962, P0963, P0973, P0974, P0976, 
P0977, P1702, P1703, P1774, P1777, P2763 en/of P2764 
geregistreerd?

Volg de 
storingzoektabel om het 
probleem op te lossen 
en probeer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 Inspecteren van het remlichtschakelaarsignaal

1) Controleer met het contactslot op ON de spanning 
tussen aansluiting E23-20 van de ECM-stekker en 
massa.

Specificatie remlichtschakelaarsignaal
Rempedaal wordt losgelaten: 0 – 1 V
Rempedaal wordt ingedrukt: 8 – 14 V

Is het resultaat zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Verkeerd afgestelde 
lichtschakelaar, defect 
aan remlichtschakelaar.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.



Automatische transmissie: 5A-49

DTC P0705: Storing in het circuit van de transmissiebereikschakelaar
U4RS0B5104020

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "D".
4) Laat de motor minstens 25 seconden stationair draaien.
5) Stop het voertuig en lees de DTC af.

1. TCM 3. Achteruitrijlicht
2. Transmissiebereiksensor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Gedurende 12 seconden worden er meerdere signalen 
tegelijkertijd ingevoerd.

• Keuzekabel slecht afgesteld
• Transmissiebereiksensor (schakelaar) slecht 

afgesteld
• Storing in transmissiebereiksensor (schakelaar) of 

zijn circuit
• TCM

2 P

R

N

D

2

L

3

1

PNK/BLK

RED

GRN

GRN/ORN

GRN/YEL

IG11

RED/BLK

LT GRN/BLK

C35-20

C35-1

C35-8

C35-7

C35-19

C35-18

C34

20 19
8 7

18

1

C35

[A]

I4RS0A510010-01



5A-50 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Gebruikt u een SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat? Ga naar stap 3. Ga naar stap 4.
3 Controleren van de werking van het circuit van de 

transmissiebereiksensor (schakelaar)
Controleer met behulp van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat:
1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan op 

de DLC terwijl het contactslot op OFF staat.
2) Zet het contactslot op ON en controleer het 

transmissiebereiksignaal (“P”, “R”, “N”, “D”, “2” of “L”) op 
het display terwijl u met de keuzehendel alle bereiken 
doorloopt.

Wordt het toepasselijke bereik aangegeven?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 5.

4 Controleren van de werking van het circuit van de 
transmissiebereiksensor (schakelaar)
Controleer zonder het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat:
1) Zet het contactslot op ON.
2) Controleer de spanning op aansluiting “C35-1”, “C35-7”, 

“C35-8”, “C35-18”, “C35-19” en “C35-20” met de 
keuzehendel in elk bereik.
Met aansluiting C35-19 als voorbeeld: wordt er enkel 
accuspanning aangeduid wanneer de keuzehendel in 
het bereik "2" wordt gezet en bedraagt de spanning 0 V 
voor andere bereiken, zoals weergegeven in de 
onderstaande tabel?
Controleer op dezelfde wijze de spanning bij de andere 
aansluitingen, zoals aangegeven in de tabel.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 5.

5 1) Controleer de afstelling van de keuzekabel zoals 
beschreven in “Keuzekabel afstellen: ”.

Is hij juist afgesteld?

Ga naar stap 6. Afstellen.

6 Controleer de inbouwpositie van de 
transmissiebereiksensor.

1) Zet de keuzehendel in het bereik "R".
2) Controleer of de referentielijn "N" op de sensor en de 

naaldrichting op de borgring overeenkomen.

Komen ze overeen?

Ga naar stap 7. Afstellen.

7 1) Controleer de transmissiebereiksensor (schakelaar) 
zoals beschreven in “Inspecteren en afstellen van 
transmissiebereiksensor (schakelschakelaar): ”

Levert de controle het gewenste resultaat op?

“RED/BLK”, “PNK/BLK”, 
“RED”, “GRN/ORN”, 
“GRN”, “GRN/YEL” of 
“LT GRN/BLK”-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit of 
onderling kortgesloten. 
Als de draden en de 
verbindingen in orde 
zijn, sluit dan een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
transmissiebereiksenso
r.



Automatische transmissie: 5A-51

Tabel voor stap 4

DTC P0707: Lage spanning in het circuit van de transmissiebereiksensor
U4RS0B5104021

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Aansluiting
C35-20 C35-1 C35-8 C35-7 C35-19 C35-18

Stand van de 
keuzehendel

P 8 – 14 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
R 0 V 8 – 14 V 0 V 0 V 0 V 0 V
N 0 V 0 V 8 – 14 V 0 V 0 V 0 V

D of 3 0 V 0 V 0 V 8 – 14 V 0 V 0 V
2 0 V 0 V 0 V 0 V 8 – 14 V 0 V
L 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 8 – 14 V

1. TCM 3. Achteruitrijlicht
2. Transmissiebereiksensor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Het transmissiebereikschakelsignaal (P, R, N, D, 2, of L) 
wordt langer dan 32 seconden niet ingevoerd  wanneer het 
voertuig sneller rijdt dan 30 km/h (19 mijl/h) en het 
motortoerental hoger ligt dan 1500 omw./min.

• Keuzekabel slecht afgesteld.
• Transmissiebereiksensor (schakelaar) slecht 

afgesteld
• Storing in transmissiebereiksensor (schakelaar) of 

zijn circuit.
• TCM

2 P

R

N

D

2

L

3

1

PNK/BLK
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GRN

GRN/ORN

GRN/YEL
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C35-7
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1

C35

[A]

I4RS0A510010-01



5A-52 Automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "D".
4) Start het voertuig en drijf de snelheid op tot 40 km/h (25 mijl/h) of meer gedurende 1 minuut.
5) Stop het voertuig en zet het contactslot op OFF.
6) Herhaal stap 3) tot 4) eenmaal.
7) Stop het voertuig en lees de DTC af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Gebruikt u een SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat? Ga naar stap 3. Ga naar stap 4.
3 Controleren van de werking van het circuit van de 

transmissiebereiksensor (schakelaar)
Controleer met behulp van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat:
1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan op 

de DLC terwijl het contactslot op OFF staat.
2) Zet het contactslot op ON en controleer het 

transmissiebereiksignaal (P, R, N, D, 2 of L) op het 
display terwijl u met de keuzehendel alle bereiken 
doorloopt.

Wordt het toepasselijke bereik aangegeven?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 5.

4 Controleren van de werking van het circuit van de 
transmissiebereiksensor (schakelaar)
Controleer zonder het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat:
1) Zet het contactslot op ON.
2) Controleer de spanning op aansluiting “C35-1”, “C35-7”, 

“C35-8”, “C35-18”, “C35-19” en “C35-20” met de 
keuzehendel in elk bereik.
Met aansluiting C35-19 als voorbeeld: wordt er enkel 
accuspanning aangeduid wanneer de keuzehendel in 
het bereik "2" wordt gezet en bedraagt de spanning 0 V 
voor andere bereiken, zoals weergegeven in de 
onderstaande tabel?
Controleer op dezelfde wijze de spanning bij de andere 
aansluitingen, zoals aangegeven in de tabel.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 5.

5 1) Controleer de afstelling van de keuzekabel zoals 
beschreven in “Keuzekabel afstellen: ”.

Is hij juist afgesteld?

Ga naar stap 6. Afstellen.



Automatische transmissie: 5A-53

Tabel voor stap 4

DTC P0712: Lage spanning in het circuit van de transmissievloeistoftemperatuursensor
U4RS0B5104022

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

6 Controleer de inbouwpositie van de 
transmissiebereiksensor.

1) Zet de keuzehendel in het bereik "R".
2) Controleer of de referentielijn "N" op de sensor en de 

naaldrichting op de borgring overeenkomen.

Komen ze overeen?

Ga naar stap 7. Afstellen.

7 1) Controleer de transmissiebereiksensor (schakelaar) 
zoals beschreven in “Inspecteren en afstellen van 
transmissiebereiksensor (schakelschakelaar): ”

Levert de controle het gewenste resultaat op?

“RED/BLK”, “PNK/BLK”, 
“RED”, “GRN/ORN”, 
“GRN”, “GRN/YEL” of 
“LT GRN/BLK”-circuit 
onderbroken of 
kortgesloten naar 
massa. Als de draden 
en de verbindingen in 
orde zijn, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Vervang de 
transmissiebereiksenso
r.

Stap Actie Ja Nee

Aansluiting
C35-20 C35-1 C35-8 C35-7 C35-19 C35-18

Stand van de 
keuzehendel

P 8 – 14 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
R 0 V 8 – 14 V 0 V 0 V 0 V 0 V
N 0 V 0 V 8 – 14 V 0 V 0 V 0 V

D of 3 0 V 0 V 0 V 8 – 14 V 0 V 0 V
2 0 V 0 V 0 V 0 V 8 – 14 V 0 V
L 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 8 – 14 V

5V

C34-11

C34-12

LT GRN

ORN

2
3

12 11

C34 C35

[A]

1

I4RS0A510011-01

1. TCM 3. A/T
2. Transmissievloeistoftemperatuursensor 4. Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Nadat het contactslot op ON werd gezet, bedraagt de 
spanning aan de aansluiting van de 
transmissietemperatuursensor gedurende minstens 5 
minuten minder dan de voorgeschreven waarde.

• Storing in transmissievloeistoftemperatuursensor 
(schakelaar) of zijn circuit.

• TCM



5A-54 Automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen en start de motor.
3) Laat de motor minstens 10 seconden stationair draaien.
4) Stop het voertuig en lees de DTC af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren of circuit transmissievloeistoftemperatuur 

kortgesloten is naar massa.

1) Controleer de continuïteit tussen aansluiting C34-11 van 
de losgemaakte TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

LT GRN-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.

3 Inspecteer de transmissievloeistoftemperatuursensor.

1) Inspecteer de transmissievloeistoftemperatuursensor 
zoals beschreven in 
“Transmissievloeistoftemperatuursensor inspecteren: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
TCM defect. Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien 
OK, sluit dan een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
transmissievloeistoftem
peratuursensor.



Automatische transmissie: 5A-55

DTC P0713: Hoge spanning in het circuit van de transmissievloeistoftemperatuursensor
U4RS0B5104023

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen en start de motor.
3) Start het voertuig en drijf de snelheid op tot ongeveer 40 km/h (25 mijl/h) gedurende minstens 20 minuten.
4) Stop het voertuig en lees de DTC af.

5V

C34-11

C34-12

LT GRN

ORN

2
3

12 11

C34 C35

[A]

1

I4RS0A510011-01

1. TCM 3. A/T
2. Transmissievloeistoftemperatuursensor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning op de aansluiting van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor is hoger dan 
voorgeschreven en de sensorvariatie kleiner dan 
voorgeschreven, ook al draaide de motor gedurende 15 
minuten in het bereik “R”, “D”, “3”, “2” of “L”.

• Storing in transmissievloeistoftemperatuursensor 
(schakelaar) of zijn circuit.

• TCM



5A-56 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren of circuit transmissievloeistoftemperatuur 

open keten bevat.

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de TCM-stekker los van de TCM.
3) Controleer de aansluitingen C34-11 en C34-12 op een 

goede verbinding met de 
transmissievloeistoftemperatuursensor.

4) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen aansluitingen C34-11 en C34-12 van 
de losgemaakte TCM-stekker.

Wordt er continuïteit aangegeven?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking in 
"LT GRN" of "ORN"-
circuit.

3 Controleren of circuit transmissievloeistoftemperatuur 
kortgesloten is naar IG.

1) Koel de A/T-vloeistoftemperatuur af tot onder de 
omgevingstemperatuur.

2) Sluit de TCM-stekkers aan op de TCM met het 
contactslot op OFF.

3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen aansluiting C34-11 van de 

TCM-stekker en massa.

Is de spanning 4,6 V of meer?

"LT GRN"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.
Ga naar stap 4 indien 
het circuit in orde is.

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

4 Inspecteer de transmissievloeistoftemperatuursensor.

1) Inspecteer de transmissievloeistoftemperatuursensor 
zoals beschreven in 
“Transmissievloeistoftemperatuursensor inspecteren: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Vervang de 
transmissievloeistoftem
peratuursensor.



Automatische transmissie: 5A-57

DTC P0717: Storing in circuit van de toerentalsensor van de ingangsas/turbine
U4RS0B5104024

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een 
veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen 
gevaar voor verkeersongevallen bestaat, 
en wees zeer voorzichtig tijdens het testen 
om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 
personen, een bestuurder en iemand die 
de test verricht, op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF indien beschikbaar.

2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen en start de motor.
3) Plaats de keuzehendel in het bereik "D" en rij 

minstens 5 minuten lang met een snelheid van 
minstens 50 km/u (31 mijl/u) in 3de versnelling.

4) Stop het voertuig en lees de DTC af.

1. TCM 2. Toerentalsensor van de 
ingaande as

[A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er wordt geen ingangsassignaal waargenomen hoewel de 
toerentalsensorsignalen van de uitgangsas worden 
waargenomen.

• Storing in toerentalsensor van de ingaande as of 
zijn circuit

• De toerentalsensor van de ingaande as is fout 
gemonteerd

• Beschadigde trommel van de direct-koppeling
• Aanwezigheid van vreemde bestanddelen op de 

sensor of de trommel
• TCM

C35-6

2.5V

WHT

BLK C35-16

12

C34

16

6

C35

[A]

I4RS0A510012-01



5A-58 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controle van het circuit van de toerentalsensor van de 

ingaande as

1) Maak de TCM-stekkers los met het contactslot op OFF.
2) Controleer de aansluitingen "C35-6" en "C35-16" op een 

goede verbinding met de toerentalsensor van de 
ingaande as.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
weerstand van het sensorcircuit.

Specificatie van de toerentalsensor van de ingaande 
as
Tussen aansluitingen “C35-6” en “C35-16”: 560 – 
680 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen aansluiting “C35-6” / “C35-16” en massa: 
Geen continuïteit

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 3.

3 Controle van de toerentalsensor van de ingaande as

1) Controleer de toerentalsensor van de ingaande as zoals 
beschreven in “Controle van de toerentalsensor van de 
ingaande as: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Stroomonderbreking in 
"WHT"- of "BLK"-circuit.

Vervang de 
toerentalsensor van de 
ingaande as.

4 Controleer de toerentalsensor van de ingangsas en de 
trommel van de direct-koppeling visueel op het 
volgende.

• Geen beschadiging?
• Aanwezigheid van vreemde bestanddelen
• Correct gemonteerd?

Zijn deze onderdelen in orde?

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Reinigen, repareren of 
vervangen.

I2RH0B510020-01



Automatische transmissie: 5A-59

DTC P0722: Geen signaal van het toerentalsensorcircuit (VSS) van de uitgangsas
U4RS0B5104025

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een 
veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen 
gevaar voor verkeersongevallen bestaat, 
en wees zeer voorzichtig tijdens het testen 
om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 
personen, een bestuurder en iemand die 
de test verricht, op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF indien beschikbaar.

2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen en start de motor.
3) Plaats de keuzehendel in het bereik "D" en rij 

minstens 3 minuten lang met een snelheid van 
minstens 50 km/u (31 mijl/u).

4) Stop het voertuig en lees de DTC af.

1. TCM 3. Naar ECM
2. Toerentalsensor van de uitgaande as 

(VSS)
[A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er wordt geen signaal van de toerentalsensor van de 
uitgaande as waargenomen hoewel de signalen van de 
toerentalsensor van de ingaande as wel worden 
waargenomen terwijl het voertuig met een snelheid van 
minstens 5 km/u (3 mijl/u) rijdt met de keuzehendel in het 
bereik D, 2 of L.

• Defect in toerentalsensor van de uitgaande as of 
zijn circuit.

• Beschadigd sensortandwiel (aangedreven 
tandwiel).

• Beschadigd aandrijftandwiel toerentalsensor van 
de uitgaande as (VSS)

• TCM

IG1
12V

PPL C35-25

2

C34

25

C35

[A]

1

BLK/RED

BLK/ORN

3

I4RS0B510005-01



5A-60 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren van het voedingscircuit van de 

toerentalsensor (VSS) van de uitgaande as

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de toerentalsensorstekker van de uitgaande as 

los.
3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen de BLK/RED-draadaansluiting 

van de losgemaakte stekker van de toerentalsensor van 
de uitgaande as aan de bedradingsbundelzijde en 
massa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in BLK/RED-circuit.

3 Controleren van het massacircuit van de 
toerentalsensor (VSS) van de uitgaande as

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer op continuïteit tussen de BLK/ORN-

draadaansluiting van de losgemaakte stekker van de 
toerentalsensor van de uitgaande as aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
BLK/ORN-draad.

4 Controleren van signaalcircuit van de toerentalsensor 
van de uitgaande as (VSS) op kortsluiting

1) Maak de TCM-stekkers los.
2) Controleer op continuïteit tussen de PPL-

draadaansluiting van de losgemaakte stekker van de 
toerentalsensor van de uitgaande as aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

PPL-draad kortgesloten 
naar massa.

Ga naar stap 5.

5 Controleren van signaalcircuit van de toerentalsensor 
van de uitgaande as (VSS) op stroomonderbreking

1) Controleer de continuïteit tussen de PPL-
draadaansluiting van de losgemaakte stekker van de 
toerentalsensor van de uitgaande as aan de 
bedradingsbundelzijde en aansluiting C35-25 van de 
losgemaakte TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde.

Wordt er continuïteit aangegeven?

Ga naar stap 6. PPL-draad 
onderbroken.

6 Inspecteren van de toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS)

1) Controleer de toerentalsensor van de uitgaande as zoals 
beschreven in “Toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS) inspecteren: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 7. Vervangen van de 
toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)



Automatische transmissie: 5A-61

DTC P0741 / P0742: TCC-circuit presteert slecht of is geblokkeerd in de stand OFF / TCC-circuit 
geblokkeerd in de stand ON

U4RS0B5104026
Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

DTC P0741

DTC P0742

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een 
veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen 
gevaar voor verkeersongevallen bestaat, 
en wees zeer voorzichtig tijdens het testen 
om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 
personen, een bestuurder en iemand die 
de test verricht, op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF indien beschikbaar.

2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor en laat hem op de normale 

bedrijfstemperatuur komen.
4) Zet de keuzehendel gedurende 10 seconden in het 

bereik N en D.

5) Rij minstens 20 seconden met het voertuig in 4de in 
het bereik D en koppelomvormervergrendeling ON 
zoals beschreven in “Tabel automatisch schakelen: 
”.

6) Zet de keuzehendel in het bereik "3".
7) Rij met het voertuig in 2de of 3de versnelling in het 

bereik D, met 15 – 20% gasklepopening en een 
snelheid van 25 – 40 km/u (16 – 25 mijl/u).

8) Stop het voertuig en zet het contactslot op OFF.
9) Herhaal stap 3) tot 7) eenmaal.

10) Stop het voertuig en lees de DTC af.

7 Visueel controleren van de tandwielen van de 
toerentalsensor (VSS) van de uitgaande as

1) Controleer de tandwielen van de toerentalsensor van de 
uitgaande as op het volgende:
• Aandrijftandwiel in differentieelbehuizing beschadigd?
• Aangedreven tandwiel in toerentalsensor uitgaande 

as beschadigd?

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Vervang het 
aandrijftandwiel en/of 
aangedreven tandwiel 
van de toerentalsensor 
van de uitgaande as.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Wanneer het voertuig in 3de of 4de versnelling rijdt in het 
bereik D, is het toerentalverschil tussen de motor en de A/T-
ingang (toerental van de ingaande as) groter dan 
voorgeschreven, hoewel de TCM de TCC-solenoïde op ON 
heeft geschakeld.

• Mechanische storing in de TCC-solenoïdeklep
• Defect aan het kleppenblok.
• Vloeistofkanaal verstopt of lek.
• Defect aan koppeling van koppelomvormer

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Wanneer het voertuig in 2de, 3de of 4de versnelling rijdt in 
het bereik D, is het toerentalverschil tussen de motor en de 
A/T-ingang (toerental van de ingaande as) kleiner dan 
voorgeschreven, hoewel de TCM de TCC-solenoïde op OFF 
heeft geschakeld.

• Mechanische storing in de TCC-solenoïdeklep
• Defect aan het kleppenblok.
• Vloeistofkanaal verstopt of lek.
• Defect aan koppeling van koppelomvormer



5A-62 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

DTC P0751 / P0752 / P0756 / P0757: Schakelsolenoïde defect
U4RS0B5104027

DTC P0751: Slechte prestatie van schakelsolenoïde A (nr. 1) of geblokkeerd in de OFF-positie
DTC P0752: Schakelsolenoïde-A (nr. 1) geblokkeerd in de ON-positie
DTC P0756: Slechte prestatie van schakelsolenoïde B (nr. 2) of geblokkeerd in de OFF-positie
DTC P0757: Schakelsolenoïde B (nr. 2) geblokkeerd in de ON-positie

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

DTC P0751

DTC P0752

DTC P0756

DTC P0757

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 1) Controleer de werking van de TCC-solenoïdeklep zoals 

beschreven in “Inspecteren van solenoïdekleppen 
(schakelsolenoïdekleppen en timingsolenoïdeklep): ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Reinig het 
vloeistofkanaal of 
vervang het 
kleppenblok.

Vervang de TCC-
solenoïdeklep.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De 3de versnelling wordt gedetecteerd hoewel de TCM de 
2de versnelling had gevraagd terwijl het voertuig met een 
snelheid van minstens 15 km/h (10 mijl/h) rijdt in het bereik D 
nadat de motor op bedrijfstemperatuur was gekomen.

• Mechanische storing in schakelsolenoïdeklep-A 
(Nr. 1).

• Defect aan het kleppenblok.
• Vloeistofkanaal verstopt of lek.
• Mechanische storing in automatische transmissie 

(koppeling, rem of tandwiel enz.).

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De 2de versnelling wordt gedetecteerd hoewel de TCM de 
3de versnelling had gevraagd terwijl het voertuig met een 
snelheid van minstens 15 km/h (10 mijl/h) rijdt in het bereik D 
nadat de motor op bedrijfstemperatuur was gekomen.

• Mechanische storing in schakelsolenoïdeklep-A 
(Nr. 1).

• Defect aan het kleppenblok.
• Vloeistofkanaal verstopt of lek.
• Mechanische storing in automatische transmissie 

(koppeling, rem of tandwiel enz.).

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De 3de versnelling wordt gedetecteerd hoewel de TCM de 
4de versnelling had gevraagd terwijl het voertuig met een 
snelheid van minstens 15 km/h (10 mijl/h) rijdt in het bereik D 
nadat de motor op bedrijfstemperatuur was gekomen.

• Mechanische storing in schakelsolenoïdeklep-B 
(Nr. 2).

• Defect aan het kleppenblok.
• Vloeistofkanaal verstopt of lek.
• Mechanische storing in automatische transmissie 

(koppeling, rem of tandwiel enz.).

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De 4de versnelling wordt gedetecteerd hoewel de TCM de 
3de versnelling had gevraagd terwijl het voertuig met een 
snelheid van minstens 15 km/h (10 mijl/h) rijdt in het bereik D 
nadat de motor op bedrijfstemperatuur was gekomen.

• Mechanische storing in schakelsolenoïdeklep-B 
(Nr. 2).

• Defect aan het kleppenblok.
• Vloeistofkanaal verstopt of lek.
• Mechanische storing in automatische transmissie 

(koppeling, rem of tandwiel enz.).



Automatische transmissie: 5A-63

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een 
veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen 
gevaar voor verkeersongevallen bestaat, 
en wees zeer voorzichtig tijdens het testen 
om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 
personen, een bestuurder en iemand die 
de test verricht, op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF indien beschikbaar.

2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor en laat hem op de normale 

bedrijfstemperatuur komen.
4) Zet de keuzehendel gedurende 10 seconden in het 

bereik N en D.
5) Start het voertuig en drijf de snelheid op tot ongeveer 

65 km/h (40 mijl/h) met de gasklep minstens 10% 
open.

6) Stop het voertuig en zet het contactslot op OFF.
7) Herhaal stap 3) tot 5) eenmaal.
8) Stop het voertuig en lees de DTC af.

Storingzoeken

DTC P0787: Lage spanning in regelcircuit schakel-/timingsolenoïde
U4RS0B5104028

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "N".
4) Schakel de keuzehendel 3 maal over en weer tussen het bereik N en D.
5) Lees de DTC's af.

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 1) Controleer de werking van schakelsolenoïdeklep-A 

(Nr.1) of -B (Nr.2) zoals beschreven in “Inspecteren van 
solenoïdekleppen (schakelsolenoïdekleppen en 
timingsolenoïdeklep): ”.

Zijn deze onderdelen in orde?

Reinig het 
vloeistofkanaal of 
vervang het 
kleppenblok.

Vervang de 
schakelsolenoïdeklep-A 
of -B.

1. TCM 3. A/T
2. Timingsolenoïdeklep [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning aan de TCM-stekker van de timingsolenoïdeklep is 
laag hoewel de TCM de timingsolenoïde het bevel geeft in te 
schakelen (ON)

• Timingsolenoïdeklep kortgesloten naar massa.
• Storing in timingsolenoïdeklep
• TCM

12V

C34-14 BLU/BLK

31

2

14

C34 C35

[A]

I4RS0A510014-01



5A-64 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren van de weerstand van de 

timingsolenoïdeklep

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de transmissie los.
3) Controleer het “BLU/BLK”-circuit op een goede 

verbinding met de solenoïdeklep.
4) Controleer de weerstand van de solenoïdeklep.

Weerstand timingsolenoïdeklep
Tussen de aansluiting van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde en de transmissie: 11 – 15 Ω bij 20 
°C (68 °F)

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 3. Vervang de 
timingsolenoïdeklep of 
de stroomdraad.

3 Controleren of circuit van de timingsolenoïdeklep 
kortgesloten is met massa.

1) Koppel de stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
aan.

2) Maak de TCM-stekkers los.
3) Meet de weerstand tussen aansluiting C34-14 van de 

losgemaakte TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Is de weerstand 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)?

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

"WHT/GRN"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

1

678910

5 4 3 2

1

2

I3RM0B510018-01



Automatische transmissie: 5A-65

DTC P0788: Hoge spanning in regelcircuit schakel-/timingsolenoïde
U4RS0B5104029

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "N".
4) Schakel de keuzehendel 3 maal over en weer tussen het bereik N en D.
5) Lees de DTC's af.

1. TCM 3. A/T
2. Timingsolenoïdeklep [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning aan de TCM-stekker van de timingsolenoïdeklep is 
hoog hoewel de TCM de timingsolenoïde het bevel geeft in te 
schakelen (OFF)

• Circuit van de timingsolenoïdeklep bevat open 
keten of is kortgesloten naar het voedingscircuit.

• Storing in timingsolenoïdeklep
• TCM

12V

C34-14 BLU/BLK

31

2

14

C34 C35

[A]

I4RS0A510014-01



5A-66 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren of circuit van de timingsolenoïdeklep 

kortgesloten naar IG.

1) Maak de TCM-stekkers los.
2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 

aansluiting C34-14 van de TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "BLU/BLK"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.

3 Controleren of circuit van de timingsolenoïdeklep open 
keten bevat.

1) Meet de weerstand tussen aansluiting C34-14 van de 
losgemaakte TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Is de weerstand 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)?

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Ga naar stap 4.



Automatische transmissie: 5A-67

4 Controleren van de weerstand van de 
timingsolenoïdeklep

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de transmissie los.
3) Controleer het “BLU/BLK”-circuit op een goede 

verbinding met de solenoïdeklep.
4) Controleer de weerstand van de solenoïdeklep.

Weerstand timingsolenoïdeklep
Tussen de aansluiting van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde en de transmissie: 11 – 15 Ω bij 20 
°C (68 °F)

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Stroomonderbreking in 
"BLU/BLK"-circuit.

Vervang de 
timingsolenoïdeklep of 
de stroomdraad.

Stap Actie Ja Nee

1

678910

5 4 3 2

1

2

I3RM0B510018-01



5A-68 Automatische transmissie: 

DTC P0962: Lage spanning in het circuit van de drukregelsolenoïde
U4RS0B5104030

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor.
4) Laat de motor minstens 30 seconden stationair draaien.
5) Stop het voertuig en lees de DTC af.

1. TCM 3. A/T
2. Drukregelsolenoïdeklep [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de drukregelsolenoïdeklep is lager 
dan wat de TCM gevraagd heeft.

• Circuit drukregelsolenoïdeklep bevat open keten of 
is kortgesloten naar massa.

• Storing in de drukregelsolenoïdeklep
• TCM

12V

C34-4

C34-2

GRY

LT GRN/BLK

3

1

2

4 2

C34 C35

[A]

I4RS0A510015-01



Automatische transmissie: 5A-69

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleer de weerstand van de 

drukregelsolenoïdeklep.

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de automatische 
transmissie los.

3) Controleer het "GRY"- en “LT GRN/BLK”-circuit op een 
goede verbinding met de solenoïdeklep.

4) Controleer de weerstand van de drukregelsolenoïde.

Weerstand van de drukregelsolenoïdeklep
Tussen de aansluitingen van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde: 5,0 – 5,6 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen de aansluiting van de stekkers van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde en de transmissie: Oneindig

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 3. Vervang de 
drukregelsolenoïdeklep 
of de 
kleppenblokbedradings
bundel.

1

678910

5 4 3 2

1

2

I3RM0B510020-01



5A-70 Automatische transmissie: 

3 Controleren of circuit van de drukregelsolenoïdeklep 
kortgesloten is met massa.

1) Koppel de stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
aan.

2) Maak de TCM-stekkers los.
3) Controleer aansluitingen “C34-2” en “C34-4” op een 

goede verbinding. Indien de verbinding in orde is, 
controleer dan de continuïteit tussen aansluiting C34-4 
van de losgemaakte TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

“GRY”- of “LT GRN/
BLK”-circuit heeft 
kortsluiting naar massa.

Ga naar stap 4.

4 Controleren of circuit van de drukregelsolenoïdeklep 
open keten bevat.

1) Controleer de weerstand tussen aansluitingen C34-2 en 
C34-4 van de losgemaakte TCM-stekker.

Is de weerstand oneindig?

“GRY”- of “LT GRN/
BLK”-circuit 
onderbroken.

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Automatische transmissie: 5A-71

DTC P0963: Hoge spanning in het circuit van de drukregelsolenoïde
U4RS0B5104031

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor.
4) Laat de motor minstens 10 seconden stationair draaien.
5) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

1. TCM 3. A/T
2. Drukregelsolenoïdeklep [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De uitgangsspanning van de drukregelsolenoïdeklep is 
hoger dan wat de TCM gevraagd heeft.

• Circuit drukregelsolenoïdeklep is kortgesloten naar 
voedingscircuit.

• Storing in drukregelsolenoïdeklep
• TCM

12V

C34-4

C34-2

GRY

LT GRN/BLK

3

1

2

4 2

C34 C35

[A]

I4RS0A510015-01

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren of circuit van de drukregelsolenoïde 

kortgesloten naar IG.

1) Koppel de stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
aan.

2) Maak de TCM-stekkers los.
3) Controleer aansluitingen “C34-2” en “C34-4” op een 

goede verbinding met de TCM.
4) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 

op ON en meet de spanning tussen aansluiting C34-4 
van de losgemaakte TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en massa.

Is de spanning 0 – 2 V?

Ga naar stap 3. "BRN/YEL"- of "LT 
GRN"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



5A-72 Automatische transmissie: 

3 Controleer de weerstand van de 
drukregelsolenoïdeklep.

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de automatische 
transmissie los.

3) Controleer het "GRY"- en “LT GRN/BLK”-circuit op een 
goede verbinding met de solenoïdeklep.

4) Controleer de weerstand van de drukregelsolenoïde.

Weerstand van de drukregelsolenoïdeklep
Tussen de aansluitingen van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde: 5,0 – 5,6 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen de aansluitingen van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde en de transmissie: Oneindig

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
TCM defect. Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien 
OK, sluit dan een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
drukregelsolenoïdeklep 
of de 
kleppenblokbedradings
bundel.

Stap Actie Ja Nee

1

678910

5 4 3 2

1

2

I3RM0B510020-01



Automatische transmissie: 5A-73

DTC P0973 / P0976: Lage spanning regelcircuit schakelsolenoïde-A (Nr. 1)/Lage spanning 
regelcircuit schakelsolenoïde-B (Nr. 2)

U4RS0B5104032
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "D".
4) Start de motor en verhoog de rijsnelheid tot de 3de of 4de versnelling wordt bereikt.
5) Ga langzamer rijden en breng het voertuig tot stilstand.
6) Lees de DTC's af.

1. TCM 3. Schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2)
2. Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning van schakelsolenoïdeaansluiting is laag hoewel de 
TCM de schakelsolenoïde het bevel geeft in te schakelen 
(ON).

• Schakelsolenoïdeklep kortgesloten naar massa.
• Storing in de schakelsolenoïdeklep
• TCM

12V

12V BRNC34-16

C34-15 BLK/YEL

4
1

2

3

16 15

C34 C35

[A]

I4RS0A510016-01



5A-74 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de "Diagnosetabel voor de automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren van de weerstand van de 

schakelsolenoïdeklep

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de automatische 
transmissie los.

3) Controleer de circuits BRN (voor schakelsolenoïdeklep-
A (Nr.1)) of BLK/YEL(voor schakelsolenoïdeklep-B 
(Nr.2)) op een goede verbinding met de solenoïde.
Controleer de weerstand van de solenoïdeklep.

Weerstand schakelsolenoïdeklep
Tussen aansluiting van schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 
1) (3) en transmissie: 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen aansluiting van schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 
2) (4) en transmissie: 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 3. Vervang de 
toepasselijke 
schakelsolenoïdeklep of 
de 
kleppenblokbedradings
bundel.

1
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5 4 3 2

1

23

4
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Automatische transmissie: 5A-75

DTC P0974 / P0977: Hoge spanning regelcircuit schakelsolenoïde-A (Nr. 1)/regelcircuit 
schakelsolenoïde-B (Nr. 2)

U4RS0B5104033
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

3 Controleren of circuit van de schakelsolenoïdeklep 
kortgesloten is met massa.

1) Maak de TCM-stekkers los.
2) Controleer de aansluitingen C34-16 (voor 

schakelsolenoïdeklep-A (Nr.1)) of C34-15 (voor 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2)) op een goede verbinding 
met de TCM.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan op 
continuïteit tussen aansluiting C34-16 (voor 
schakelsolenoïdeklep-A (Nr.1)) of C34-15 (voor 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2)) van de losgekoppelde 
TCM-stekker aan de bedradingsbundelzijde en massa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

DTC P0973: "BRN"-
circuit kortgesloten naar 
massa.
DTC P0976: "BLK/
YEL"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Sporadische storing of 
TCM defect. Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien 
OK, sluit dan een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

1. TCM 3. Schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) 4. A/T

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning van TCM-aansluiting van schakelsolenoïdeklep is 
hoog hoewel de TCM de schakelsolenoïde het bevel geeft uit 
te schakelen (OFF).

• Circuit van de schakelsolenoïdeklep bevat open 
keten of is kortgesloten naar het voedingscircuit.

• Storing in de schakelsolenoïdeklep
• TCM

12V

12V BRNC34-16

C34-15 BLK/YEL

4
1

2

3

16 15

C34 C35

[A]

I4RS0A510016-01



5A-76 Automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "D".
4) Start de motor en verhoog de rijsnelheid tot de 3de of 4de versnelling wordt bereikt.
5) Ga langzamer rijden en breng het voertuig tot stilstand.
6) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren of circuit van de schakelsolenoïdeklep 

kortgesloten naar IG.

1) Koppel de stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
aan.

2) Maak de TCM-stekkers los.
3) Controleer de aansluitingen C34-16 (voor 

schakelsolenoïdeklep-A (Nr.1)) of C34-15 (voor 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2)) op een goede verbinding 
met de TCM.

4) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen aansluiting C34-16 
(voor schakelsolenoïdeklep-A (Nr.1)) of C34-15 (voor 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2)) van de losgekoppelde 
TCM-stekker aan de bedradingsbundelzijde en massa.

Is de spanning 0 – 2 V?

Ga naar stap 3. DTC P0974: "BRN"-
circuit kortgesloten met 
het voedingscircuit.
DTC P0977: "BLK/
YEL"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



Automatische transmissie: 5A-77

3 Controleren van de weerstand van de 
schakelsolenoïdeklep

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de automatische 
transmissie los.

3) Controleer de circuits BRN (voor schakelsolenoïdeklep-
A (Nr.1)) of BLK/YEL (voor schakelsolenoïdeklep-B 
(Nr.2)) op een goede verbinding met de solenoïde.
Controleer de weerstand van de solenoïdeklep.

Weerstand schakelsolenoïdeklep
Tussen aansluiting van schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 
1) (3) en transmissie: 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen aansluiting van schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 
2) (4) en transmissie: 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
TCM defect. Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien 
OK, sluit dan een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
toepasselijke 
schakelsolenoïdeklep of 
de 
kleppenblokbedradings
bundel.

Stap Actie Ja Nee

1
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5A-78 Automatische transmissie: 

DTC P1702: Controletotaalfout in intern geheugen van regelapparaat
U4RS0B5104034

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Lees DTC af 10 seconden nadat het contactslot op ON gezet is.

Storingzoeken

DTC P1703: Ongeldige CAN-gegevens - TCM
U4RS0B5104035

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
Wanneer de TCM een abnormale conditie waarneemt in het schakelregelsignaal van de ECM, registreert de TCM de 
DTC P1703.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Berekening van huidige in TCM opgeslagen gegevens komt 
niet overeen met de eerder in de TCM opgeslagen 
controlegegevens.

TCM

Stap Actie Ja Nee
1 Werd DTC P1702 waargenomen na het uitvoeren van 

"Bevestigen van de DTC"?
TCM defect.
Vervang de TCM.

Mogelijk een tijdelijke 
storing van de TCM.

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Aflezen van DTC’s

1) Lees de DTC's van ECM af zoals beschreven in “Aflezen 
van DTC’s:  in hoofdstuk 1A”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.



Automatische transmissie: 5A-79

DTC P1723: Bereikkeuzeschakelaar defect
U4RS0B5104036

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis de DTC's in het geheugen van de TCM en BCM met behulp van het diagnosecode-uitleesapparaat en zet het 

contactslot op ON.
3) Zet de keuzehendel telkens 20 seconden in het bereik “L”, “2”, “3”, “D”, “N”, “R” en “P”.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

C34-17
C34-7

RED
WHT

RED
WHT

E46-1
E46-2

L01-8

12V

LT GRN

1 2 3

4

7
17

1 82

C34

E46

C35

L01

[A]

[B]

I4RS0A510017-01

1. BCM 3. TCM [A]: TCM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde)
2. ECM 4. “3” positieschakelaar [B]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
“3” positieschakelaar ON signaal wordt ingevoerd hoewel de 
transmissiebereikschakelaar een P, R, N of L signaal invoert.

• "3" positieschakelaar of zijn circuit defect
• TCM



5A-80 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Werking van het circuit van “3” positieschakelaar

1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan op 
de DLC terwijl het contactslot op OFF staat.

2) Zet het contactslot op ON en controleer het signaal van 
de “3” positieschakelaar op het display van het 
diagnosecode-uitleesapparaat bij het schakelen in elk 
bereik.

Wordt “3” positieschakelaar (O/D OFF-schakelaar) 
aangegeven als OFF bij het schakelen in het bereik “P”, “R”, 
“N” en “L”?

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 Inspecteren van het “3” positieschakelaarsignaal
Controleer met het contactslot op ON de spanning tussen 
aansluiting L01-8 van de BCM-stekker en massa.

Specificaties “3” positieschakelaar
Keuzehendel naar bereik "3" of "2" Accuspanning
Keuzehendel naar ander dan bovenvermeld bereik: 0 V

Is het resultaat zoals voorgeschreven?

Sluit een goed 
bevonden BCM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 4.

4 Controleren van de werking van de “3” 
positieschakelaar

Is hij in orde?

"LT GRN"-draad 
kortgesloten naar 
massa.

Vervang de “3” 
positieschakelaar



Automatische transmissie: 5A-81

DTC P1774: Communicatiebus van regelapparaat uitgeschakeld
U4RS0B5104037

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
WHT

E23-3
E23-18
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WHT
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WHT

RED
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WHT

RED
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WHT
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WHT

E46-1

G37-4

G42-19
G42-18

G28-8
G28-10

G28-7
G28-9

G37-2

E46-2
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4 5
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I4RS0B510010-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) [E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Zendfout die inconsistent is tussen zendgegevens en 
transmissiemonitor (CAN-busmonitor)-gegevens is meer dan 7 maal 
doorlopend vastgesteld.

• ECM
• BCM
• TCM
• Combinatiemeter
• Keyless start-regelapparaat (indien 

uitgerust)
• CAN-circuit



5A-82 Automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM- en ECM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Lees de DTC's in ECM, TCM en BCM af.

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1775, P1777, 
P1778 in TCM, DTC U1073, U1001, U1100, U1101 in BCM 
en DTC Nr.31, Nr.33 in keyless start-regelapparaat)?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van de stekkers van ECM, TCM, BCM, 
combinatiemeter, keyless start-regelapparaat (indien 
uitgerust)

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van de ECM, TCM,  
BCM en combinatiemeter op een goede verbinding met 
het contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
TCM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 4. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM.

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
zoals beschreven in “Controleren van het TCM-
voedings- en -massacircuit: ”.

Is het in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM.

5 Controleer de DTC van BCM, ECM en keyless start-
regelapparaat (indien voorzien) (bus off)

1) Controleer de DTC('s) van ECM, BCM en keyless start-
regelapparaat (indien voorzien)

DTC('s) P1674 in ECM, U1073 in BCM en/of DTC Nr.33 in 
keyless start-regelapparaat (indien voorzien)?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 7.

6 Controleer de DTC van BCM, ECM en keyless start-
regelapparaat (indien voorzien)

1) Maak de stekkers van de TCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Controleer de DTC('s) van ECM, BCM en keyless start-
regelapparaat (indien voorzien)

DTC('s) P1674 in ECM, U1073 in BCM en/of DTC Nr.33 in 
keyless start-regelapparaat (indien voorzien)?

Ga naar stap 7. Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.



Automatische transmissie: 5A-83

7 DTC controleren in TCM

OPMERKING

Indien het voertuig niet is uitgerust met een 
keyless start-regelapparaat, ga dan naar stap 8.
 

1) Sluit de stekker aan op de TCM en maak de stekker los 
van het keyless start-regelapparaat.

2) DTC controleren in TCM.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 8. Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van het 
keyless start-
regelapparaat. Als het 
circuit in orde is, sluit 
een goed bevonden 
keyless start-
regelapparaat aan en 
controleer opnieuw.

8 DTC controleren in TCM

1) Sluit de stekkers aan op de TCM en maak de stekkers 
los van de combinatiemeter met het contactslot op OFF.

2) DTC controleren in TCM.

Is DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 9. Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw.

9 DTC controleren in TCM

1) Maak de stekker van de ECM los met het contactslot op 
OFF.

2) DTC controleren in TCM.

Is DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 10. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

10 Controleer de circuitisolatie van de CAN-
communicatielijn

1) Maak de stekkers los van de ECM, BCM, TCM, 
combinatiemeter en keyless start-regelapparaat (indien 
voorzien) met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “E23-3” en “C23-18” van de 

ECM-stekker.
• Tussen aansluitingen “C37-13” en “C37-12” van de 

ECM-stekker.
• Tussen aansluitingen “E37-4” en “C37-2” van de 

BCM-stekker.
• Tussen aansluitingen “G42-19” en “G42-18” van het 

keyless start-regelapparaat (indien voorzien)

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 11. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



5A-84 Automatische transmissie: 

11 Controleer de continuïteit van de CAN-communicatielijn

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “E23-3” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-1” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “E23-18” van de ECM-stekker en 

aansluiting “E46-2” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-17” van de TCM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-7” van de TCM-stekker
• Tussen aansluiting “G37-4” van de BCM-stekker en 

aansluiting “G28-8” van de stekker van de 
combinatiemeter

• Tussen aansluiting “G37-2” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G28-10” van de stekker van de 
combinatiemeter

• Tussen aansluiting “G28-8” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G42-19” van het keyless start-
regelapparaat (indien voorzien)

• Tussen aansluiting “G28-10” van de BCM-stekker en 
aansluiting “G42-18” van het keyless start-
regelapparaat (indien voorzien)

Is deze telkens lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 12. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

12 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-13" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-12" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting “G42-19” van de stekker van het 

keyless start-regelapparaat (indien voorzien) en de 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting “G42-18” van de stekker van het 
keyless start-regelapparaat (indien voorzien) en de 
carrosseriemassa

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 13. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



Automatische transmissie: 5A-85

13 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met voeding

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-13" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-12" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting “G42-19” van de stekker van het 

keyless start-regelapparaat (indien voorzien) en de 
carrosseriemassa

• Tussen aansluiting “G42-18” van de stekker van het 
keyless start-regelapparaat (indien voorzien) en de 
carrosseriemassa

Ligt de spanning telkens tussen 0 – 1 V?

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw. 
Indien de DTC nog altijd 
wordt gedetecteerd, 
sluit dan een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



5A-86 Automatische transmissie: 

DTC P1775: CAN-communicatiebus met hoge snelheid OFF (zendfout)
U4RS0B5104038

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
WHT

E23-3
E23-18

RED
WHT

C37-13
C37-12

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

E46-1

G37-4

G42-19
G42-18

G28-8
G28-10

G28-7
G28-9

G37-2

E46-2

1

2

3

4 5

[C]

2 1

[A] E23

G42

C37

34
1819

5671011
1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

262728
15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33

1213
23
8

[B]

[D]

[E]
G28

12345678910111213141516
17181920212223242526272829303132

1245 367891011
1213141516171819202122

G37E46

1245 367
891011121314

C34-7
C34-17

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

6 5

16 15 14 13 12 11
4 3

24 23 2122
10 9 8 7

2 1

1920 18 17

C34

17 16
26 25

15 14
6 5 34 2

13 12
23 2224

11 10 9
21 20 19

8 7
18

1

C35

I4RS0B510010-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) [E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is ononderbroken gedurende meer dan de voorgeschreven tijd een 
fout waargenomen tijdens het zenden van communicatiegegevens 
voor TCM.

• ECM
• BCM
• TCM
• Combinatiemeter
• Keyless start-regelapparaat (indien 

uitgerust)
• CAN-circuit



Automatische transmissie: 5A-87

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM- en ECM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de DTC('s) van ECM, TCM, BCM en keyless 
start-regelapparaat (indien voorzien)

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1775, P1777, 
P1778 in TCM, DTC U1073, U1001, U1100, U1101 in BCM 
en DTC Nr.31, Nr.33 in keyless start-regelapparaat)?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controleren van de TCM op CAN-communicatiefout

1) DTC controleren in TCM.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld: ”.

Ga naar stap 4.

4 Controleer de ECM- en TCM-stekkers

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van de ECM en 
TCM op een goede verbinding met het contactslot op 
OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
TCM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Wordt DTC P1775 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM.

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
zoals beschreven in “Controleren van het TCM-
voedings- en -massacircuit: ”.

Is het in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM.

6 Controleer de DTC van ECM, BCM en keyless start-
regelapparaat (indien voorzien)

1) Controleer op DTC('s) P1674 in ECM, U1073 in BCM 
en/of DTC Nr.33 in keyless start-regelapparaat (indien 
voorzien)?

Wordt deze aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 7.

7 Controleer de continuïteit van de CAN-communicatielijn

1) Maak de stekkers van de ECM en TCM los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-17” van de TCM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-7” van de TCM-stekker

Is de weerstand telkens lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 8. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.



5A-88 Automatische transmissie: 

8 Controleer de circuitisolatie van de CAN-
communicatielijn

1) Meet de weerstand tussen aansluitingen “C34-17” en 
“C34-7” van de TCM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 9. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

9 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "C34-17" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C34-7" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 10. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

10 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met voeding

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "C34-17" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C34-7" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.

Ligt de spanning telkens tussen 0 – 1 V?

Ga naar stap 11. Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

11 Controle van het interne circuit van de ECM

1) Maak de stekkers van de BCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluitingen “E23-3” en “C37-13” van de 

ECM-stekker
• Tussen de aansluitingen “E23-18” en “C37-12” van de 

ECM-stekker

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Automatische transmissie: 5A-89

DTC P1777: TCM communiceert niet meer met ECM (ontvangstfout)
U4RS0B5104039

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
WHT

E23-3
E23-18

RED
WHT

C37-13
C37-12

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

E46-1

G37-4

G42-19
G42-18

G28-8
G28-10

G28-7
G28-9

G37-2

E46-2

1

2

3

4 5

[C]

2 1

[A] E23

G42

C37

34
1819

5671011
1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

262728
15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33

1213
23
8

[B]

[D]

[E]
G28

12345678910111213141516
17181920212223242526272829303132

1245 367891011
1213141516171819202122

G37E46

1245 367
891011121314

C34-7
C34-17

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

6 5

16 15 14 13 12 11
4 3

24 23 2122
10 9 8 7

2 1

1920 18 17

C34

17 16
26 25

15 14
6 5 34 2

13 12
23 2224

11 10 9
21 20 19

8 7
18

1

C35

I4RS0B510010-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) [E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is ononderbroken gedurende meer dan de voorgeschreven tijd een 
fout waargenomen tijdens de ontvangst van communicatiegegevens 
voor ECM.

• ECM
• TCM
• BCM
• CAN-circuit



5A-90 Automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM- en ECM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de DTC('s) van ECM, TCM, BCM en keyless 
start-regelapparaat (indien voorzien)

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1775, P1777, 
P1778 in TCM, DTC U1073, U1001, U1100, U1101 in BCM 
en DTC Nr.31, Nr.33 in keyless start-regelapparaat)?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controleren van de TCM op CAN-communicatiefout

1) DTC controleren in TCM.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld: ”.

Ga naar stap 4.

4 Controleer de ECM- en TCM-stekkers

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van de ECM en 
TCM op een goede verbinding met het contactslot op 
OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
TCM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Wordt DTC P1777 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM.

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
zoals beschreven in “Controleren van het TCM-
voedings- en -massacircuit: ”.

Is het in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM.

6 Aflezen van DTC's in ECM

1) Controleer of DTC P1674 wordt aangegeven in de ECM.

Wordt deze aangegeven?

Ga naar “DTC P1674: 
CAN-communicatie 
(busfout):  in hoofdstuk 
1A”.

Ga naar stap 7.

7 Controleer de continuïteit van de CAN-communicatielijn

1) Maak de stekkers van de ECM en TCM los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “C37-13” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-17” van de TCM-stekker
• Tussen aansluiting “C37-12” van de ECM-stekker en 

aansluiting “C34-7” van de TCM-stekker

Is de weerstand telkens lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 8. Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.



Automatische transmissie: 5A-91

8 Controleer de circuitisolatie van de CAN-
communicatielijn

1) Meet de weerstand tussen aansluitingen “C34-17” en 
“C34-7” van de TCM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 9. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

9 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "C34-17" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C34-7" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 10. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

10 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met voeding

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "C34-17" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C34-7" van de TCM-stekker en 

carrosseriemassa.

Ligt de spanning telkens tussen 0 – 1 V?

Ga naar stap 11. Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

11 Aflezen van DTC's in BCM

1) Sluit de stekkers aan op de ECM en TCM met het 
contactslot op OFF.

2) Controle van DTC U1100 in BCM.

Wordt deze aangegeven?

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 12.

12 Controle van het interne circuit van de ECM

1) Maak de stekkers van de BCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluitingen “E23-3” en “C37-13” van de 

ECM-stekker
• Tussen de aansluitingen “E23-18” en “C37-12” van de 

ECM-stekker

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



5A-92 Automatische transmissie: 

DTC P1778: TCM communiceert niet meer met BCM (ontvangstfout)
U4RS0B5104040

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
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I4RS0B510010-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) [E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is ononderbroken gedurende meer dan de voorgeschreven tijd een 
fout waargenomen tijdens de ontvangst van communicatiegegevens 
voor BCM.

• ECM
• TCM
• BCM
• CAN-circuit



Automatische transmissie: 5A-93

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM- en ECM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de DTC('s) van ECM, TCM, BCM en keyless 
start-regelapparaat (indien voorzien)

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1775, P1777, 
P1778 in TCM, DTC U1073, U1001, U1100, U1101 in BCM 
en DTC Nr.31, Nr.33 in keyless start-regelapparaat)?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controleren van de TCM op CAN-communicatiefout

1) DTC controleren in TCM.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld: ”.

Ga naar stap 4.

4 Controleren van de ECM-, TCM- en BCM-stekkers

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van de ECM, TCM 
en BCM op een goede verbinding met het contactslot op 
OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan de 
TCM nogmaals op DTC's met draaiende motor.

Wordt DTC P1778 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM.

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
zoals beschreven in “Controleren van het TCM-
voedings- en -massacircuit: ”.

Is het in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM.

6 Aflezen van DTC's in BCM

1) Controleer of DTC U1073 wordt aangegeven in de BCM.

Wordt deze aangegeven?

Ga naar “DTC U1073 
(Nr. 1073): 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit:  in 
hoofdstuk 10B”.

Ga naar stap 7.

7 Controleer de continuïteit van de CAN-communicatielijn

1) Maak de stekkers van de TCM en BCM los met het 
contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “C34-17” van de TCM-stekker en 

aansluiting “E46-1” van de BCM-stekker
• Tussen aansluiting “C34-7” van de TCM-stekker en 

aansluiting “E46-2” van de BCM-stekker

Is de weerstand telkens lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.



5A-94 Automatische transmissie: 

8 Controle van het interne circuit van de ECM

1) Maak de stekkers van de BCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluitingen “E23-3” en “C37-13” van de 

ECM-stekker
• Tussen de aansluitingen “E23-18” en “C37-12” van de 

ECM-stekker

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Repareer de 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand in het 
circuit van de CAN-
communicatielijn zoals 
beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

9 Controleer de circuitisolatie van de CAN-
communicatielijn

1) Maak de stekkers van de BCM los met het contactslot op 
OFF.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “E23-3” en “C23-18” van de 

ECM-stekker.
• Tussen aansluitingen “C37-13” en “C37-12” van de 

ECM-stekker.

Is deze oneindig?

Ga naar stap 10. Repareer de 
circuitisolatie van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

10 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met massa

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-13" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-12" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.

Is deze telkens oneindig?

Ga naar stap 11. Repareer de kortsluiting 
met de massa van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

11 Controle van het circuit van de CAN-communicatielijn 
op kortsluiting met voeding

1) Meet de spanning op de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting "E23-3" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "E23-18" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-13" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting "C37-12" van de ECM-stekker en 

carrosseriemassa.

Ligt de spanning telkens tussen 0 – 1 V?

Ga naar stap 12. Repareer de kortsluiting 
met de voeding van de 
CAN-communicatielijn 
zoals beschreven onder 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee



Automatische transmissie: 5A-95

DTC P1878: Trillende koppeling van koppelomvormer
U4RS0B5104041

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis DTC’s in het TCM- en ECM-geheugen met behulp van het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem op de normale bedrijfstemperatuur komen.
4) Rij minstens 20 seconden met het voertuig in 3de of 4de in het bereik D en slipvergrendeling op ON zoals 

beschreven in “Tabel automatisch schakelen: ”.
5) Stop het voertuig.
6) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

12 Controleer ECM op DTC's.

1) Sluit de stekkers aan op de ECM en BCM met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer of DTC P1678 wordt aangegeven in de ECM.

Wordt deze aangegeven?

Sluit een goed 
bevonden BCM aan en 
controleer opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden TCM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De acceleratieslipregelfunctie stopt wanneer de uitgaande 
astoerentalvariatie gedurende een bepaalde tijd met de 
voorgeschreven sterkte en cyclus wordt gedetecteerd. Wanneer de 
voorgeschreven variatie niet wordt gedetecteerd, stopt de 
acceleratieslipregeling.

• Verkeerde ATF
• Defect aan koppeling van 

koppelomvormer
• Kleppenblok



5A-96 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

DTC P2763: Hoge spanning in regelcircuit van drukregelsolenoïde koppelomvormerkoppeling 
(TCC)

U4RS0B5104042
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor.
4) Laat de motor minstens 10 seconden stationair draaien in het bereik P.
5) Lees de DTC's af.

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Ververs de A/T-vloeistof zoals beschreven onder “A/T-

vloeistof verversen: ”.
Controleer de DTC na de “DTC-bevestigingsprocedure”.

Wordt DTC P1878 nog steeds aangegeven?

Defecte 
koppelomvormerkoppeli
ng
Vervang de 
koppelomvormer.

Systeem is in orde.

1. TCC vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep 3. A/T
2. TCM [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning op de TCM-aansluiting van de TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep is hoog, ook al 
beveelt TCM de TCC-vergrendelingsdrukregelsolenoïde 
OFF te schakelen.

• Circuit van TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep kortgesloten 
naar massa

• TCC-vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep defect
• TCM

12V

C34-5

C34-3

WHT/BLU

WHT/BLK

3

1

2

5 3

C34 C35

[A]

I4RS0A510019-01



Automatische transmissie: 5A-97

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Controleren of circuit van de TCC-solenoïdeklep 

kortgesloten naar IG.

1) Koppel de stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
aan.

2) Maak de TCM-stekkers los.
3) Controleer aansluitingen “C34-3” en “C34-5” op een 

goede verbinding met de TCM.
4) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 

op ON en meet de spanning tussen aansluiting “C34-3” 
van de losgekoppelde TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en de massa en tussen 
aansluiting “C34-5” van de losgekoppelde TCM-stekker 
aan de bedradingsbundelzijde en de massa.

Is de spanning 1 V of minder?

Ga naar stap 3. "WHT/BLU"- of "WHT/
BLK"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



5A-98 Automatische transmissie: 

3 Weerstand controleren van TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de automatische 
transmissie los.

3) Controleer het "WHT/BLU"- en “WHT/BLK”-circuit op 
een goede verbinding met de solenoïdeklep.

4) Controleer de weerstand van de TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep

Weerstand TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep
Tussen de aansluitingen van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde: 5,0 – 5,6 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen de aansluitingen van de stekker van de 
kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde en de transmissie: Oneindig

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Vervang de TCC-
vergrendelingsdrukregel
solenoïdeklep of draad.

Stap Actie Ja Nee

1

678910

5 4 3 2

1

2

I4RS0A510020-01



Automatische transmissie: 5A-99

DTC P2764: Lage spanning in regelcircuit van drukregelsolenoïde koppelomvormerkoppeling (TCC)
U4RS0B5104043

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF indien beschikbaar.
2) Wis DTC’s in het TCM-geheugen.
3) Start de motor.
4) Laat de motor minstens 20 seconden stationair draaien in het bereik P.
5) Lees de DTC's af.

1. TCC-drukregelsolenoïdeklep 3. A/T
2. TCM [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning op de TCM-aansluiting van de TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep is laag ook al beveelt 
TCM de TCC-vergrendelingsdrukregelsolenoïde ON te 
schakelen.

• Circuit van TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep kortgesloten 
naar massa

• TCC-vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep defect
• TCM

12V

C34-5

C34-3

WHT/BLU

WHT/BLK

3

1

2

5 3

C34 C35

[A]
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5A-100 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Werd de A/T-systeemcontrole uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle van 

het A/T-systeem: ”.
2 Weerstand controleren van TCC-

vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker (1), (2) van de 

kleppenblokbedradingsbundel op de automatische 
transmissie los.

3) Controleer het "WHT/BLU"- en “WHT/BLK”-circuit op 
een goede verbinding met de solenoïdeklep.

4) Controleer de weerstand van de TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep

Weerstand TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep
Tussen de schakelaansluitingen van de stekker van 
de kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde: 5,0 – 5,6 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen de schakelaansluitingen van de stekker van 
de kleppenblokbedradingsbundel aan de 
transmissiezijde en de transmissie: Oneindig

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 3. Vervang de TCC-
vergrendelingsdrukregel
solenoïdeklep of draad.

1

678910

5 4 3 2

1

2
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Automatische transmissie: 5A-101

Inspecteren van de TCM en zijn circuits
U4RS0B5104044

De TCM en zijn circuits kunnen gecontroleerd worden door spanning, pulssignaal en weerstand te meten bij de TCM-
stekkers.

LET OP!
 

De TCM zelf kan niet worden gecontroleerd. Het is in geen geval toegestaan een voltmeter of 
ohmmeter op de TCM aan te sluiten terwijl de stekker is losgemaakt.
 

1) Verwijder de TCM (1) uit het voertuig zoals beschreven in “Transmissieregelapparaat (TCM) uitbouwen en 
inbouwen: ”.

2) Sluit de TCM-stekkers (2) aan op de TCM.
3) Controleer de spanning en/of het impulssignaal aan alle aansluitingen van de aangesloten stekkers met behulp 

van een voltmeter (3) en een oscilloscoop (4).

OPMERKING

• Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, dient eerst te 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.

• Een spanning die wordt aangeduid met een sterretje (*) is een impulssignaal en kan niet worden 
gemeten met een voltmeter. Controleer deze spanning indien nodig met een oscilloscoop.

 

Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

3 Controleer het circuit van de TCC-
vergrendelingsdrukregelsolenoïdeklep op kortsluiting 
naar massa

1) Maak de TCM-stekkers los.
2) Controleer aansluitingen “C34-3” en “C34-5” op een 

goede verbinding.
3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan op 

continuïteit tussen aansluiting “C34-5” van de 
losgekoppelde TCM-stekker aan de 
bedradingsbundelzijde en de massa en tussen 
aansluiting “C34-3” van de losgekoppelde stekker aan 
de bedradingsbundelzijde en de massa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

"WHT/BLU"- of "WHT/
BLK"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Sporadische storing of 
TCM defect.
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden TCM 
aan en controleer 
opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

3. Carrosseriemassa

3

4

1
2

I4RS0A510021-02
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5A-102 Automatische transmissie: 

Stekker “C34”
Aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Standaards
panning

Toestand

1 BLK Massa 0 – 1 V Contactslot op ON

2 LT GRN/
BLK

Drukregelsolenoïdekle
p (–) 0,6 – 1,0 V Contactslot op ON

3 WHT/BLK
TCC-
drukregelsolenoïdeklep 
(–)

0,6 – 1,0 V Contactslot op ON

4 GRY Drukregelsolenoïdekle
p (+)

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentie
golfvorm nr. 

1: ”)

Motor draait stationair.
(Uitvoersignaal is werkimpuls. De werkverhouding 
varieert naargelang de gasklepopening.)

5 WHT/BLU
TCC-
drukregelsolenoïdeklep 
(+)

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentie
golfvorm nr. 

2: ”)

Motor draait stationair.
(Uitvoersignaal is werkimpuls. De werktijd varieert 
afhankelijk van de werkingstoestand van de 
koppelomvormerkoppeling.)

6 YEL/BLK Voeding 10 – 14 V Contactslot op ON

7 WHT CAN-communicatielijn 
(Laag)

*2,5 – 3,6 V
↑↓

1,6 – 2,5 V
(“Referentie
golfvorm nr. 

3: ”)

Motor draait stationair na opwarmen.
(CAN-communicatiesignaal is impuls. De 
impulssignaalfrequentie varieert naargelang de 
motorconditie.)

8 — — — —
9 — — — —
10 — — — —

11 LT GRN Transmissievloeistofte
mperatuursensor (+)

2,9 – 3,1 V Contactslot op ON, vloeistoftemperatuur bedraagt 20 
°C (68 °F)

0,3 – 0,5 V Contactslot op ON, vloeistoftemperatuur bedraagt 100 
°C (212 °F)

12 ORN Transmissievloeistofte
mperatuursensor (-) 0 – 1 V Contactslot op ON

13 — — — —
14 BLU/BLK Timingsolenoïdeklep 0 – 1 V Contactslot op ON

15 BLK/YEL Schakelsolenoïdeklep-
B (Nr. 2) 9 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "P"

16 BRN Schakelsolenoïdeklep-
A (Nr. 1) 9 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "P"

17 RED CAN-communicatielijn 
(Hoog)

*2,5 – 3,6 V
↑↓

1,6 – 2,5 V
(“Referentie
golfvorm nr. 

3: ”)

Motor draait stationair na opwarmen.
(CAN-communicatiesignaal is impuls. De 
impulssignaalfrequentie varieert naargelang de 
motorconditie.)

18 — — — —
19 — — — —
20 — — — —
21 — — — —
22 — — — —
23 BLK Massa 0 – 1 V Contactslot op ON

24 WHT/RED Voedingsbron voor 
reservecircuit 10 – 14 V Constant



Automatische transmissie: 5A-103

Stekker “C35”
Aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Standaards
panning

Toestand

1 RED Transmissiebereiksens
or (bereik "R")

8 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "R"

0 – 1 V Contactslot op ON, keuzehendel in een ander bereik 
dan "R"

2 — — — —
3 — — — —
4 — — — —
5 — — — —

6 WHT Toerentalsensor van de 
ingaande as (+)

2 – 3 V Contactslot op ON en motor afgezet.

*(“Referenti
egolfvorm 

nr. 4: ”)

Bij draaiende motor.
(Uitvoersignaal is golfvorm. De golfvormfrequentie 
varieert naargelang het toerental van de uitgaande as. 
(Er worden 16 impulsen gegenereerd per 1 
omwenteling van de ingaande as.))

7 GRN Transmissiebereiksens
or (bereik "D")

8 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "D"

0 – 1 V Contactslot op ON, keuzehendel in een ander bereik 
dan "D"

8 GRN/ORN Transmissiebereiksens
or (bereik "N")

8 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "N"

0 – 1 V Contactslot op ON, keuzehendel in een ander bereik 
dan "N"

9 — — — —
10 — — — —
11 — — — —
12 — — — —
13 — — — —
14 — — — —
15 — — — —

16 BLK Toerentalsensor van de 
ingaande as (–) 2 – 3 V Contactslot op ON/motor afgezet

17 — — — —

18 LT GRN/
BLK

Transmissiebereiksens
or (bereik "L")

8 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "L"

0 – 1 V Contactslot op ON, keuzehendel in een ander bereik 
dan "L"

19 GRN/YEL Transmissiebereiksens
or (bereik "2")

8 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "2"

0 – 1 V Contactslot op ON, keuzehendel in een ander bereik 
dan "2"

20 PNK/BLK Transmissiebereiksens
or (bereik "P")

8 – 14 V Contactslot op ON, keuzehendel in bereik "P"

0 – 1 V Contactslot op ON, keuzehendel in een ander bereik 
dan "P"

21 — — — —
22 — — — —
23 PPL/WHT Data-link-stekker 8 – 14 V Contactslot op ON
24 — — — —

25 PPL Toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

8 – 14 V Contactslot op ON
*0 – 1 V

↑↓
10 – 14 V

(“Referentie
golfvorm nr. 

5: ”)

Tijdens het rijden.
(Sensorsignaal is impuls. De impulsfrequentie varieert, 
afhankelijk van de rijsnelheid.) (Bij 60 km/h (37,5 mijl/h) 
worden 8190 impulsen gegenereerd)

26 — — — —



5A-104 Automatische transmissie: 

Referentiegolfvorm nr. 1
Signaal van drukregelsolenoïdeklep bij stationair 
draaiende motor.

Referentiegolfvorm nr. 2
Signaal van TCC-drukregelsolenoïdeklep bij stationair 
draaiende motor.

Referentiegolfvorm nr. 3
Signaal (Hoog en Laag) van CAN-communicatielijn bij 
stationair draaiende motor

Referentiegolfvorm nr. 4
Toerentalsensorsignaal van de ingaande as bij stationair 
draaiende motor.

Meetaansluiting CH1: “C34-4” naar “C34-1”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 20 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Motor met voorgeschreven 
stationair toerental en in bereik 
"P"

Meetaansluiting CH1: “C34-5” naar “C34-1”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
Tijd: 2 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Motor met voorgeschreven 
stationair toerental en in bereik 
"P"

I3RM0B510029-01

I4RS0A510024-01

Meetaansluiting CH1: “C34-7” naar “C34-1”
CH2: “C34-17” naar “C34-1”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV
TIJD: 100 µs/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Motor met voorgeschreven 
stationair toerental en in bereik 
"P"

Meetaansluiting CH1: “C35-6” naar “C34-1”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Motor met voorgeschreven 
stationair toerental en in bereik 
"P"

I3RM0B510030-01

I3RM0B510027-01



Automatische transmissie: 5A-105

Referentiegolfvorm nr. 5
Signaal van de toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS) bij rijsnelheid van 60 km/h (37 mijl/h).

Controleren van het TCM-voedings- en -massacircuit
U4RS0B5104045

Elektrisch schema

Meetaansluiting CH1: “C35-25” naar “C34-1”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Rij met het voertuig met een 
snelheid van 60 km/h (37 mijl/h).

I3RM0B510028-01

BLK

BLK

BLK

C34-1

C34-23

C34-6 YEL/BLK YEL/BLU

LT GRN/BLK

+BB

C34-24 WHT/RED
1

2 3

6

24 23

1

C34 C35

[A]

I4RS0A510023-01

1. TCM 3. Contactslot
2. A/T-relais [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)



5A-106 Automatische transmissie: 

Storingzoeken

Inspecteren van remvergrendelingssysteem
U4RS0B5104046

1) Controleer of de keuzehendel niet vanuit "P" in een 
ander bereik kan worden gebracht met het 
contactslot op ACC, LOCK of uitgetrokken, of 
wanneer het rempedaal niet is ingetrapt.

2) Breng de keuzehendel in het bereik "P", maak de 
knop vrij en controleer het volgende.
• De contactsleutel kan heen en weer worden 

gedraaid tussen de standen LOCK en ACC en 
kan ook worden uitgetrokken.

• Met de schakelvergrendelingssolenoïdeknop (1) 
ingedrukt en het contactslot op ACC kan de 
keuzehendel vanuit "P" in een ander bereik 
worden gebracht.

Stap Actie Ja Nee
1 Controleren van het reservevoedingcircuit van de TCM

1) Maak de TCM-stekker los met het contactslot op OFF.
2) Controleer op de juiste verbinding met TCM bij 

aansluiting C34-24.
3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning bij 

aansluiting C34-24 van de losgemaakte TCM-stekker.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 2. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "WHT/RED"-circuit.

2 Controleren van het voedingcircuit van de TCM

1) Maak de TCM-stekker los met het contactslot op OFF.
2) Controleer op de juiste verbinding met TCM bij 

aansluiting C34-6.
3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 

op ON en meet de spanning bij aansluiting C34-6 van de 
losgemaakte TCM-stekker.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 3.

3 Controleren van de werking van het A/T-relais

1) Controleer de werking van het A/T-relais zoals 
beschreven in “A/T-relais inspecteren: ”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Stroomonderbreking in 
“YEL/BLK”, “YEL/BLU”, 
“LT GRN/BLK” of “BLK” 
voedingscircuit.

Vervang het A/T-relais.

4 Controleren van het massacircuit van de TCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer bij aansluiting C34-1/C34-23 op een goede 

verbinding met de TCM terwijl de TCM-stekkers 
losgekoppeld zijn.

3) Als de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting C34-1/C34-23 van de losgekoppelde 
TCM-stekker en carrosseriemassa.

Wordt er continuïteit aangegeven?

De TCM-voedings- en 
massacircuits zijn in 
orde.

Stroomonderbreking in 
BLK circuit voor TCM-
massa.

I4RS0A510047-01

I4RS0A510048-01



Automatische transmissie: 5A-107

• Met de schakelvergrendelingssolenoïdeknop (1) 
ingedrukt en het contactslot op LOCK kan de 
keuzehendel niet vanuit "P" in een ander bereik 
worden gebracht.

• Met het contactslot op ON en het rempedaal 
ingetrapt kan de keuzehendel vanuit "P" in een 
ander bereik worden gebracht.

3) Controleer met de keuzehendel in een ander bereik 
dan "P" of de contactsleutel niet in de stand LOCK 
kan worden gebracht en niet kan worden 
uitgetrokken, behalve in de stand LOCK.

Reparatie-instructies

Initialisatie van de leerfunctie
U4RS0B5106001

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC (1) met het 
contactslot op OFF.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

2) Start de motor en zet de keuzehendel in bereik "P".
3) Kies "Misc Test" op het diagnosecode-

uitleesapparaat.
4) Verricht “AT learned initialize” op het uitleesapparaat.

Controle van het A/T-vloeistofpeil
U4RS0B5106002

LET OP!
 

Gebruik geen andere automatische-
transmissievloeistof dan voorgeschreven. 
Wanneer andere automatische-
transmissievloeistof wordt gebruikt, kunnen 
er schakelschokken of andere gebreken 
optreden.
 

Peilcontrole bij normale (warme) 
bedrijfstemperatuur – Warme controle

1) Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond.
2) Trek de parkeerrem aan en plaats blokken voor en 

achter de wielen.
3) Zet de keuzehendel in bereik "P" en start de motor.
4) Laat de motor opwarmen tot de vloeistof op normale 

bedrijfstemperatuur is (70 – 80 °C / 158 – 176 °F). 
De motor moet altijd worden opgewarmd tot op 
normale bedrijfstemperatuur alvorens de 
vloeistoftemperatuur te controleren.

5) Terwijl de motor stationair draait, de keuzehendel 
langzaam in bereik "L" en dan weer terug in bereik 
"P" zetten.

6) Terwijl de motor stationair draait, de peilstok naar 
buiten trekken, met een schone doek afvegen en 
dan weer naar binnen steken.

1

I4RS0A510049-01

I4RS0A510050-01

I4RS0A510051-01

1

(A)

I4RS0B510004-01



5A-108 Automatische transmissie: 

7) Trek de peilstok (1) opnieuw naar buiten en 
controleer tot waar het vloeistofpeil reikt. Het laagste 
vloeistofpeil moet tussen FULL HOT (2) en LOW 
HOT (3) staan. Wanneer het onder LOW HOT staat, 
vul dan SUZUKI ATF 3317 of Mobil ATF 3309 bij tot 
FULL HOT.

Automatische-transmissievloeistof
SUZUKI ATF 3317 of Mobil ATF 3309

OPMERKING

• Laat de motor niet met hoog toerental 
draaien voor en tijdens het controleren van 
het vloeistofpeil.

• Vul niet te veel bij. Meer vloeistof bijvullen 
dan nodig kan tot schuimvorming en 
vloeistofverlies via de ontluchter leiden. 
Dit kan op zijn beurt doorslippen en een 
defecte transmissie veroorzaken.

• Om het niveau van LOW HOT naar FULL 
HOT bij te vullen zijn 0,4 liter (0,85 / 0,70 
US/Imp. pt) nodig.

• Als het voertuig met hoge belasting heeft 
gereden, zoals bij het trekken van een 
aanhangwagen, mag het vloeistofpeil pas 
gecontroleerd worden nadat het voertuig 
minimaal een half uur heeft stilgestaan.

 

Peilcontrole bij kamertemperatuur (koud) – Koude 
controle
Het vloeistof kan voorlopig gecontroleerd worden bij 
kamertemperatuur (koud), m.a.w. 20 – 30 °C (68 – 86 
°F). Deze vloeistofpeilcontrole wordt beschouwd als 
voorbereiding van de controle bij normale 
bedrijfstemperatuur (warm). De controleprocedure zelf is 
dezelfde als de procedure beschreven in “Peilcontrole bij 
normale (warme) bedrijfstemperatuur – Warme controle: 
”. Als het vloeistofniveau tussen "FULL COLD" (4) en 
"LOW COLD" (5) is, maak dan een proefrit. Controleer 
het vloeistofpeil opnieuw wanneer de motor de normale 
bedrijfstemperatuur heeft bereikt en vul bij indien nodig.

LET OP!
 

De vloeistofpeilcontrole bij 
kamertemperatuur (koud) wordt enkel 
aanbevolen als voorbereiding van de 
controle bij normale bedrijfstemperatuur 
(warm).
Het niet uitvoeren van de 
vloeistofpeilcontrole bij normale 
bedrijfstemperatuur (warm) kan schade 
toebrengen aan de transmissie.
 

A/T-vloeistof verversen
U4RS0B5106003

LET OP!
 

Gebruik geen andere automatische-
transmissievloeistof dan voorgeschreven. 
Wanneer andere automatische-
transmissievloeistof wordt gebruikt, kunnen 
er schakelschokken of andere gebreken 
optreden.
 

1) Krik het voertuig omhoog.
2) Wacht tot de motor is afgekoeld, verwijder dan de 

aftapplug (1) uit het carter (2) van de transmissie en 
tap de A/T-vloeistof af.4. "FULL COLD"-peilmarkering 5. “LOW COLD”-peilmarkering

I3RM0B510032-01

1. Vloeistofpeilmeter 3. "LOW HOT"-peilmarkering
2. "FULL HOT"-peilmarkering

I3RM0B510032-01



Automatische transmissie: 5A-109

3) Monteer de aftapplug (1).

Aantrekkoppel
A/T-vloeistofaftapplug (a):  17 N·m (1,7 kgf-m, 
12,5 lb-ft)

4) Laat het voertuig zakken en vul SUZUKI ATF 3317 of 
Mobil ATF 3309 bij.

5) Controleer het vloeistofpeil zoals beschreven in 
“Controle van het A/T-vloeistofpeil: ”.

Automatische-transmissievloeistof
SUZUKI ATF 3317 of Mobil ATF 3309

Capaciteit automatische-transmissievloeistof
Bij aftappen via het gat van de aftapplug: 3,3 liter 
(6,97 / 5,81 US/Imp. pt.)
Bij revisie: 5,6 liters (11,83 / 9,86 US/Imp. pt.)

Onderdelen keuzehendel
U4RS0B5106004

Montage keuzehendel
U4RS0B5106059

Hou bij het monteren van de keuzehendel rekening met 
het volgende:
• Stel de keuzehendel na het monteren bij zoals 

beschreven in “Keuzekabel afstellen: ”.

Montage keuzehendelknop
U4RS0B5106060

Schroef de knop op de keuzehendel met het hieronder 
vermelde aantal slagen.

Aantal slagen voor montage van keuzehendelknop
(a): 11 – 12 slagen

LET OP!
 

Bij het monteren van de keuzehendelknop 
mag u deze niet meer dan het opgegeven 
aantal rotaties vastdraaien.
Anders kan de keuzehendelknop worden 
beschadigd.
 

1. Vloeistofpeilmeter 4. "FULL COLD"-peilmarkering
2. "FULL HOT"-peilmarkering 5. “LOW COLD”-peilmarkering
3. "LOW HOT"-peilmarkering

I3RM0B510033-01

I3RM0B510032-01

1. Schakelblokkeersolenoïde 3. Stekker
2. Keuzehendel 4. “3” positieschakelaar

1

2

3

4

I4RS0A510052-01

1,(a)

I4RS0B510006-01



5A-110 Automatische transmissie: 

Keuzehendel inspecteren
U4RS0B5106005

Inspecteer de keuzehendel op een vlotte en nauwkeurige werking. Vervang de keuzehendel als geheel indien 
defecten worden vastgesteld.

Onderdelen keuzekabel
U4RS0B5106006

Uitbouwen en inbouwen keuzekabel
U4RS0B5106007

Uitbouwen

1) Verwijder het deksel van de parkeerremhendel.
2) Verwijder het consolehuis.
3) Maak de keuzekabel los van de keuzehendel en 

vervolgens van de beugel.
4) Verwijder de clip en maak de keuzekabel los van de 

manuele keuzehendel.
5) Verwijder de keuzekabelveerhouder van de 

voorwand.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.
De belangrijke inbouwstappen zijn de volgende.
• Breng vet aan op de verbinding tussen de pen en de 

kabel.
• Draai de bouten met het voorgeschreven koppel vast 

zoals beschreven in “Onderdelen keuzekabel: ”.
• Ga als volgt te werk om af te stellen. Zie “Keuzekabel 

afstellen: ”.

(a)

11

3

10

9

6

8

4

5

(b)7

1

I4RS0A510025-01

1. Keuzehendel 6. Clip 11. Vergrendelen
2. Keuzekabel 7. Opsluitbout keuzekabel (a): 23 N·m (2,0 kg-m, 17,0 lb-ft)
3. Veerhouder keuzekabel  8. Pen manuele keuzehendel

: Breng lithiumvet 99000-25010 aan rond de pen (0,15 g)
(b): 5,0 N·m (0,55 kg-m, 4,0 lb-ft)

4. Kabelbeugel  9. Keuzehendelpen
: Breng lithiumvet 99000-25010 aan rond de pen (0,15 g)

: Aantrekkoppel

5. Manuele keuzehendel 10. Regelaarhuis



Automatische transmissie: 5A-111

Keuzekabel afstellen
U4RS0B5106008

1) Zet de keuzehendel in het bereik "N" 
(transmissiebereiksensor in het bereik "N").

2) Verwijder de afsteller (kabeluiteinde) van de 
keuzehendelpen aan de keuzehendel.

3) Maak de opsluitplaat (1) die de beweging van de 
kabeluiteindehouder (2) beperkt los.

4) Druk de kabeluiteindehouder (1) naar buiten langs 
het ooguiteinde (2) met behulp van een geschikt stuk 
gereedschap (3) om de kabel los te maken.

5) Zet de keuzehendel in het bereik "N".
6) Beng vet aan op de keuzehendelpen en monteer de 

afsteller (kabeluiteinde) erop.

:  Vet 99000–25010

7) Duw de kabeluiteindehouder (1) op de kabel tot hij 
vastzit, terwijl zowel de keuzehendel als de 
transmissiebereiksensor in het bereik "N" staan.

8) Verschuif de opsluitplaat (2) om de 
kabeluiteindehouder op zijn plaats te houden.

9) Controleer na het inbouwen van de keuzekabel het 
volgende.
• Probeer het voertuig voort te duwen met de 

keuzehendel in bereik "P". Het voertuig mag niet 
in beweging komen.

• Er kan niet met het voertuig worden gereden in 
het bereik "N".

• Het voertuig rijdt in het bereik "D", "3", "2" en "L".
• Het voertuig kan achteruit worden gereden in het 

bereik "R".

Inspecteren en afstellen van 
transmissiebereiksensor (schakelschakelaar)

U4RS0B5106009

1) Zet de handbediende keuzehendel (4) in het bereik 
"N".

2) Controleer of de naaldrichting op de borgring (2) en 
de referentielijn "N" (1) op de 
transmissiebereiksensor overeenkomen. Als dat niet 
zo is, maak dan de sensorbouten (3) los en breng ze 
op één lijn.

Aantrekkoppel
Bout van transmissiebereiksensor (a):  5,5 N·m (
0,55 kgf-m, 4,0 lb-ft)

“P” “R” “N” “D”
“2”

“L”

I3RM0B510036-01

I2RH01510046-01

I2RH01510047-01

I3RM0B510037-01

I3RM0B510038-01



5A-112 Automatische transmissie: 

3) Controleer of de motor start in het bereik “N” en “P” 
maar niet start in het bereik “D”, “2”, “L” of “R”. 
Controleer ook of het achteruitrijlampje oplicht in het 
bereik "R".
Indien het defect niet kan worden gecorrigeerd door 
afstelling, maak de transmissiebereiksensorstekker 
dan los en controleer zoals hieronder afgebeeld of er 
continuïteit is terwijl u de handbediende 
keuzehendel beweegt.

Toerentalsensor van uitgaande as (VSS) 
uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5106010
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de toerentalsensorstekker (2) van de 

uitgaande as los.
3) Verwijder de toerentalsensor van de uitgaande as 

(VSS) (1) door de bout te verwijderen.

Inbouwen

1) Breng A/T-vloeistof aan op de o-ring van de 
toerentalsensor van de uitgaande as.

2) Monteer de toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS) (1) op de A/T-behuizing en trek de bout aan 
met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout van de toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS) (a):  13 N·m (1,3 kgf-m, 9,5 lb-ft)

3) Maak de toerentalsensorstekker (2) van de 
uitgaande as vast op de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) (1).

4) Sluit de negatieve accukabel aan.

Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) 
inspecteren

U4RS0B5106011

1) Verbind de positieve kabel van de 12 volt-accu met 
aansluiting "A" van de sensor en de massakabel met 
aansluiting "C". Controleer vervolgens met behulp 
van een voltmeter de spanning tussen aansluiting 
"B" en "C" terwijl het aangedreven tandwiel van de 
toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) wordt 
verdraaid.
Vervang de sensor als de gemeten spanning 
(impulssignaal) niet overeenkomt met de opgegeven 
waarden.

Uitgangsspanning van de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)
Impulssignaal dat afwisselt tussen 0 – 1 V en 10 
– 14 V

4 3 2 1

9 8 7 6 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Automatische transmissie: 5A-113

2) Controleer het aangedreven tandwiel (1) van de 
toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) op 
slijtage.
Vervang indien nodig.

Toerentalsensor van de ingaande as uitbouwen 
en inbouwen

U4RS0B5106012
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de toerentalsensorstekker (2) van de ingaande 

as los.
3) Verwijder de toerentalsensor van de ingaande as (1) 

door de bout te verwijderen.

Inbouwen

1) Breng A/T-vloeistof aan op de o-ring van de 
toerentalsensor van de ingaande as.

2) Monteer de toerentalsensor van de ingaande as (1) 
op de A/T-behuizing en trek de bout aan met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout van toerentalsensor van de ingaande as 
(a):  5,5 N·m (0,55 kgf-m, 4,0 lb-ft)

3) Maak de toerentalsensorstekker (2) van de ingaande 
as vast op de toerentalsensor van de ingaande as 
(1).

4) Sluit de negatieve accukabel aan.

Controle van de toerentalsensor van de 
ingaande as

U4RS0B5106013

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de toerentalsensorstekker (2) van de ingaande 

as los.
3) Controleer de weerstand tussen de aansluitingen 

van de toerentalsensor van de ingaande as (1).

Weerstand van de toerentalsensor van de 
ingaande as
Standaard: 560 – 680 Ω bij 20 °C (68 °F)

Transmissievloeistoftemperatuursensor 
uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5106014
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Krik het voertuig omhoog.
3) Wacht tot de motor is afgekoeld, verwijder de 

aftapplug uit het carter en tap de A/T-vloeistof af.
4) Monteer de aftapplug. Zie “A/T-vloeistof verversen: ”.
5) Verwijder het A/T-oliecarter.
6) Verwijder de oliezeef.
7) Verwijder het kleppenblok zoals beschreven in 

“Onderdelen van de automatische transmissie 
demonteren: ”.

I2RH0B510046-01
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5A-114 Automatische transmissie: 

LET OP!
 

Let erop de 
transmissievloeistoftemperatuursensor niet 
te beschadigen ter hoogte van de nauwe 
uitgang van de behuizing wanneer u de 
bedradingsbundel van de solenoïde uit de 
transmissiebehuizing trekt.
De sensor kan door een onvoorzichtige 
behandeling defect geraken.
 

8) Verwijder de bedradingsbundel van de solenoïde (1).

Inbouwen
Om de solenoïdebedradingsbundel en het kleppenblok 
te monteren volgt u de verwijderingsprocedure in 
omgekeerde volgorde en let u op de volgende punten.
• Zie “Automatische transmissie: ” voor meer details 

omtrent het kleppenblok en de stekkers.
• Zie “Automatische transmissie: ” voor details omtrent 

het monteren van het A/T-oliecarter. Gebruik een 
nieuwe oliecarterpakking.

• Trek de bout van de bedradingsbundelstekker van het 
kleppenblok met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
(a):  5,5 N·m (0,55 kgf-m, 4,0 lb-ft)

• Vul A/T-vloeistof bij en controleer het vloeistofpeil 
zoals beschreven in “A/T-vloeistof verversen: ”.

• Controleer of er vloeistof lekt nadat de A/T is 
opgewarmd.

Transmissievloeistoftemperatuursensor 
inspecteren

U4RS0B5106015
Verwarm de transmissievloeistoftemperatuursensor (2). 
Controleer de weerstand tussen de aansluitingen van de 
stekker van de kleppenblokbedradingsbundel (1). 
Vergewis er u zo van dat de weerstand daalt naarmate 
de temperatuur stijgt.

Weerstand van de 
transmissievloeistoftemperatuursensor
10 °C (50 °F): 5,8 – 7,1 kΩ
110 °C (230 °F): 231 – 263 Ω
145 °C (293 °F): 105 – 117 Ω

I2RH0B510050-01

I2RH0B510051-01
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Automatische transmissie: 5A-115

“3” positieschakelaar inspecteren
U4RS0B5106016

1) Verwijder het consolehuis, zie “Onderdelen 
consolehuis:  in hoofdstuk 9H”.

2) Koppel de stekker van de “3” positieschakelaar (1) 
los.

3) Controleer de continuïteit tussen de aansluitingen 
van de "3" positieschakelaar.

Specificaties “3” positieschakelaar
Keuzehendel naar bereik "3" of "2" Continuïteit
Schakelen naar een ander bereik: Geen 
continuïteit

Uitbouwen en inbouwen van solenoïdekleppen 
(schakelsolenoïdekleppen en 
timingsolenoïdeklep)

U4RS0B5106017
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Krik het voertuig omhoog.
3) Verwijder de A/T-vloeistofaftapplug en tap de A/T-

vloeistof af.
4) Monteer de aftapplug.

Aantrekkoppel
A/T-vloeistofaftapplug:  17 N·m (1,7 kgf-m, 12,5 
lb-ft)

5) Verwijder het A/T-oliecarter (1) en de 
oliecarterpakking (2).

6) Verwijder de oliezeef (3).

7) Verwijder de transmissievloeistoftemperatuursensor 
(1) van de sensorklem.

8) Maak de solenoïdestekkers (2) los.

9) Verwijder de schakelsolenoïdeklep-A (Nr.1) (1), de 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2) (2) en 
timingsolenoïdeklep (3) door de bouten los te 
draaien.

1
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5A-116 Automatische transmissie: 

Inbouwen

1) Monteer de schakelsolenoïdeklep-A (Nr.1) (1), de 
schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2) (2) en 
timingsolenoïdeklep (3).

Aantrekkoppel
Schakelsolenoïdebout (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 
lb-ft)

2) Verbind de solenoïdestekkers, waarbij u de 
montagepositie afleidt uit de draadkleur.

3) Monteer de transmissievloeistofsensor (6) en 
sensordraad op de klem.

4) Monteer de oliezeef (1).

Aantrekkoppel
Oliezeefbout (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

5) Monteer de nieuwe oliecarterpakking (1) en het 
oliecarter (2).

6) Draai de oliecarterbouten diagonaal en geleidelijk 
aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout van oliecarter (b):  7,0 N·m (0,7 kgf-m, 5,0 
lb-ft)

Solenoïdestekker Draadkleur
Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) 
(2) Wit

Schakelsolenoïdeklep-B (Nr.2) 
(3) Zwart

Timingsolenoïdeklep (1) Geel
TCC-drukregelsolenoïdeklep 
(4) Lichtgroen/bruin

Drukregelsolenoïdeklep (5) Grijs / Groen

1

2

3
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Automatische transmissie: 5A-117

Inspecteren van solenoïdekleppen 
(schakelsolenoïdekleppen en 
timingsolenoïdeklep)

U4RS0B5106018

Controle van de weerstand
Controleer de schakelsolenoïdekleppen en 
timingsolenoïdeklep.

Weerstand van schakelsolenoïdekleppen en 
timingsolenoïdeklep.
Standaard: 11 – 15 Ω bij 20 °C (68 °F)

Controleren van de werking

Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) en -B (Nr. 2)

LET OP!
 

• Wanneer u lucht in de solenoïdeklep 
blaast, mag u het luchtpistool niet te diep 
drukken in de zeef die op de inlaat van de 
solenoïdeklep gemonteerd is. Anders 
geraakt de zeef beschadigd.

• Let op dat er bij het inspecteren geen stof 
e.d. in de solenoïdekleppen terechtkomt.

 

• Controleer of de solenoïdeklep (1) een klik maakt 
wanneer ze accuspanning ontvangt.

• Wanneer de solenoïdeklep (1) met de accu (2) is 
verbonden, controleer dan dat de solenoïdeklep 
gesloten is door lucht (50 – 200 kPa, 0,5 – 2,0 kg/cm2, 
7 – 28,5 psi) in de solenoïdeklep te blazen, zoals 
getoond in de afbeelding.

• Wanneer de solenoïdeklep (1) met de accu (2) is 
verbonden, controleer dan dat de solenoïdeklep open 
is door lucht (50 – 200 kPa, 0,5 – 2,0 kg/cm2, 7 – 28,5 
psi) in de solenoïdeklep te blazen, zoals getoond in de 
afbeelding.

OPMERKING

Vergeet deze inspectie met lucht niet, om te 
voorkomen dat u een verkeerde  controle 
maakt omdat de terugkeerveer voor de klep 
niet in de solenoïdeklep geïnstalleerd is.
 

Timingsolenoïdeklep

LET OP!
 

• Wanneer u lucht in de solenoïdeklep 
blaast, mag u het luchtpistool niet te diep 
drukken in de zeef die op de inlaat van de 
solenoïdeklep gemonteerd is. Anders 
geraakt de zeef beschadigd.

• Let op dat er bij het inspecteren geen stof 
e.d. in de solenoïdekleppen terechtkomt.

 

• Controleer of de solenoïdeklep (1) een klik maakt 
wanneer ze accuspanning ontvangt.

• Wanneer de timingsolenoïdeklep (1) met de accu (2) 
is verbonden, controleer dan dat de 
timingsolenoïdeklep open is door lucht (50 – 200 kPa, 
0,5 – 2,0 kg/cm2, 7 – 28,5 psi) in de solenoïdeklep te 
blazen, zoals getoond in de afbeelding.

I2RH0B510061-01

I2RH0B510062-01



5A-118 Automatische transmissie: 

• Wanneer de timingsolenoïdeklep (1) niet met de accu 
(2) is verbonden, controleer dan dat de 
timingsolenoïdeklep gesloten is door lucht (50 – 200 
kPa, 0,5 – 2,0 kg/cm2, 7 – 28,5 psi) in de 
solenoïdeklep te blazen, zoals getoond in de 
afbeelding.

OPMERKING

Vergeet deze inspectie met lucht niet, om te 
voorkomen dat u een verkeerde  controle 
maakt omdat de terugkeerveer voor de klep 
niet in de solenoïdeklep geïnstalleerd is.
 

Drukregelsolenoïdekleppen 
(drukregelsolenoïde en TCC-
drukregelsolenoïde) uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5106019
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Krik het voertuig omhoog.
3) Verwijder de A/T-vloeistofaftapplug en tap de A/T-

vloeistof af.
4) Monteer de aftapplug.

Aantrekkoppel
A/T-vloeistofaftapplug:  17 N·m (1,7 kgf-m, 12,5 
lb-ft)

5) Verwijder het A/T-oliecarter (1) en de 
oliecarterpakking (2).

6) Verwijder de oliezeef (3).

7) Verwijder de transmissievloeistoftemperatuursensor 
(1) van de sensorklem.

8) Maak de solenoïdestekkers (2) los.

9) Verwijder het kleppenblok zoals beschreven in 
“Onderdelen van de automatische transmissie 
demonteren: ”.

10) Verwijder de drukregelsolenoïdeklep en TCC-
drukregelsolenoïdeklep zoals beschreven in 
“Demonteren en monteren kleppenblok: ”.

Inbouwen
Om de drukregelsolenoïdeklep en het kleppenblok te 
monteren volgt u de verwijderingsprocedure in 
omgekeerde volgorde en let u op de volgende punten.
• Zie “Demonteren en monteren kleppenblok: ” voor 

meer details over de drukregelsolenoïdeklep en TCC-
drukregelsolenoïdeklep.

• Zie “Automatische transmissie: ” voor meer details 
omtrent het kleppenblok.

I2RH0B510063-01
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Automatische transmissie: 5A-119

• Zie “Automatische transmissie: ” voor meer details 
over het monteren van de bedradingsbundel van 
solenoïdekleppen en sensor. Gebruik nieuwe o-
ringen.

• Zie “Automatische transmissie: ” voor details omtrent 
het monteren van het A/T-oliecarter en de oliezeef. 
Gebruik een nieuwe oliecarterpakking.

• Vul A/T-vloeistof bij en controleer het vloeistofpeil 
zoals beschreven in “A/T-vloeistof verversen: ”.

• Controleer of er vloeistof lekt nadat de A/T is 
opgewarmd.

Drukregelsolenoïdeklep inspecteren
U4RS0B5106020

LET OP!
 

• Let op dat er bij het inspecteren geen stof 
e.d. in de drukregelsolenoïdekleppen 
terechtkomt.

 

Controle van de weerstand
Meet de weerstand tussen de aansluitingen van de 
drukregelsolenoïdekleppen (drukregelsolenoïde en 
TCC-drukregelsolenoïde) (1).

Weerstand drukregelsolenoïdeklep en TCC-
drukregelsolenoïdeklep
Standaard: 5,0 – 5,6 Ω bij 20 °C (68 °F)

Controleren van de werking
Controleer de werking van de 
drukregelsolenoïdekleppen (drukregelsolenoïde en 
TCC-drukregelsolenoïde) als volgt.

Met gestabiliseerde gelijkstroomvoeding

1) Verbind de drukregelsolenoïdeklep (1) met de 
gestabiliseerde gelijkstroomvoeding (2) zoals 
getoond in de afbeelding.

2) Zet de schakelaar van de gestabiliseerde 
gelijkstroomvoeding op ON en verhoog de spanning 
en houd de stroomsterkte binnen 1,0 A.

3) Controleer of de klep (3) zich geleidelijk in de richting 
van de pijl "A" beweegt naarmate de spanning stijgt.

4) Controleer of de klep (3) zich in de richting van de 
pijl "B" beweegt wanneer de spanning afneemt.

5) Zet de schakelaar van de voedingsbron op OFF.

LET OP!
 

Zorg ervoor dat de stroomsterkte nooit de 1,0 
A overschrijdt, want dan verbrandt de 
drukregelsolenoïde.
 

Zonder gestabiliseerde gelijkstroomvoeding

1) Verbind de drukregelsolenoïdeklep (1) met de accu 
(2) en monteer onderweg de gloeilamp van 21 W (4) 
zoals getoond in de afbeelding.

2) Controleer of de klep (3) zich in de richting van de 
pijl "A" beweegt.

3) Maak de drukregelsolenoïdeklep (1) los van de accu 
(2) en controleer of de klep (3) zich beweegt in de 
richting van pijl "B" zoals getoond in de afbeelding.

LET OP!
 

Monteer onderweg een gloeilamp van 21 W, 
want anders verbrandt de 
drukregelsolenoïde.
 

1
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5A-120 Automatische transmissie: 

Transmissieregelapparaat (TCM) uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5106021

LET OP!
 

• De TCM en ECM bevatten uiterst gevoelige 
onderdelen. Let er op dat u ze geen sterke 
schokken laat ondergaan.

• Wanneer u de TCM vervangt door een 
reeds gebruikte eenheid, moeten alle 
aangeleerde gegevens die via de 
leerregeling zijn opgeslagen in het TCM-
geheugen worden geïnitialiseerd na de 
vervanging.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Als het voertuig is uitgerust met een airbagsysteem, 

schakel dit dan uit. Zie “Het airbagsysteem buiten 
werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

3) Maak de stekkers los van de TCM (1).
4) Verwijder de TCM door de bouten te verwijderen.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Sluit de TCM-stekkers stevig aan.
• Als het voertuig is uitgerust met een airbagsysteem, 

stel dit dan terug in werking nadat de TCM 
geïnstalleerd is. Zie “Het airbagsysteem in werking 
stellen:  in hoofdstuk 8B”.

A/T-relais inspecteren
U4RS0B5106022

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder het A/T-relais (2) van de zekeringen- en 

relaiskast (1).
3) Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 

"C" en "D".
Vernieuw het A/T-relais indien er continuïteit is.

4) Verbind de positieve accupool (+) met aansluiting 
"A" van het A/T-relais en de negatieve accupool (–) 
met aansluiting "B" van het A/T-relais.
Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 
“C” en “D” van het A/T-relais.
Vervang het A/T-relais indien er geen continuïteit is.

1
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Automatische transmissie: 5A-121

Oliekeerring aan differentieelzijde vervangen
U4RS0B5106023

1) Krik het voertuig op en tap de vloeistof van de 
automatische transmissievloeistof af.

2) Verwijder de aandrijfaskoppelingen van het 
differentieeltandwiel van de transmissie. Zie “Voorste 
aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 3A” 
voor het losmaken van de aandrijfaskoppelingen.
Bij het uitbouwen van de olieafdichting aan 
differentieelzijde hoeven de aandrijfassen niet te 
worden losgemaakt van de fusees.

3) Verwijder de olieafdichting (1) aan de 
differentieelzijde met behulp van een 
schroevendraaier of een soortgelijk gereedschap.

4) Breng vet aan op de lippen van de nieuwe 
olieafdichting aan de differentieelzijde.

:  Vet 99000–25030

5) Monteer de nieuwe olieafdichtingen (1) aan de 
differentieelzijde met het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(C):  09944–88220
(D):  09924–74510

Montagediepte van de olieafdichting aan 
differentieelzijde
Rechts "a": 2,6 – 3,6 mm (0,10 – 0,14 in.)
Links "b": 3,8 – 4,8 mm (0,15 – 0,19 in.)

6) Monteer de aandrijfas zoals beschreven in “Voorste 
aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  in hoofdstuk 
3A”.

7) Vul A/T-vloeistof bij zoals beschreven onder “A/T-
vloeistof verversen: ”.

I4RS0B510021D-03
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5A-122 Automatische transmissie: 

Schakelblokkeersolenoïde inspecteren
U4RS0B5106024

Controleer of de schakelblokkeersolenoïde (1) werkt 
wanneer er accuspanning wordt toegevoerd.

Schakelblokkeersolenoïde vervangen
U4RS0B5106025

1) Verwijder het consolehuis, zie “Onderdelen 
consolehuis:  in hoofdstuk 9H”.

2) Vervang de schakelsolenoïde (1) met behulp van 
een platte schroevendraaier of iets dergelijks.

3) Monteer de deksels.

Sleutelvergrendelingskabel uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5106026
OPMERKING

Buig de vergrendelingskabel niet teveel bij 
het uitbouwen of inbouwen om een 
gebrekkige werking van het systeem te 
voorkomen.
 

Uitbouwen

1) Indien het voertuig is uitgerust met een 
airbagsysteem, moet de negatieve accukabel 
worden losgekoppeld en het airbagsysteem 
uitgeschakeld zoals beschreven in “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

2) Verwijder de stuurkolomkap.
3) Zet het contactslot op ACC.
4) Trek de sleutelvergrendelingskabel (1) uit het 

slotcilinderdeksel (2) terwijl u de borghaak indrukt 
met een kruiskopschroevendraaier (3) of dergelijke.

5) Zet het contactslot op LOCK.
6) Verwijder de parkeerremkap en het consolehuis.
7) Maak het kabeluiteinde (1) los van de 

vergrendelingsnok (2) terwijl u op de klauwen (3) van 
de vergrendelingsnoknaaf drukt.
Let op dat u de klauwen niet beschadigt.
Maak de kabelhuiskap (4) los van de 
keuzehendelbeugel (5) terwijl u op de borghaak 
drukt.

8) Verwijder de vergrendelingskabel.
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Automatische transmissie: 5A-123

Inbouwen

1) Leg de vergrendelingskabel in de originele baan.
2) Zet het contactslot op ACC.
3) Steek de kabelhuiskap (1) stevig in de 

slotcilinderkap (2).

4) Trek de vergrendelingsknop (1) op het kabeluiteinde 
aan de kant van de keuzehendel (2) uit.

5) Zet de keuzehendel in het bereik "N".

OPMERKING

Indien de keuzehendel zich in het bereik “P” 
bevindt, verplaats hem dan zoals beschreven 
in “Keuzehendel inspecteren: ”.
 

6) Plaats de kabelhuiskap (3) op de 
keuzehendelbeugel (4).

7) Verbind het kabeluiteinde (1) met de 
vergrendelingsnok (2) met het contactslot in de 
stand ACC.

8) Druk de vergrendelingsknop (5) in het kabeluiteinde 
tot de kabeluitzetting en -samentrekking is 
vergrendeld.

9) Zet het contactslot met de keuzehendel in het bereik 
"P" in de stand ACC en controleer het volgende.
• Met de knop uitgeschoven kan het contactslot van 

de stand ACC in de stand LOCK worden 
gedraaid.

• Met de knop ingedrukt kan het contactslot niet van 
de stand ACC in de stand LOCK worden 
gedraaid.

10) Monteer de stuurkolomkap.
11) Indien het voertuig is uitgerust met een 

airbagsysteem, moet de negatieve accukabel 
worden aangekoppeld en het airbagsysteem 
ingeschakeld zoals beschreven in “Het 
airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

A/T-vloeistofslangen vervangen
U4RS0B5106027

De rubberslangen voor de A/T-vloeistofkoeler moeten 
met de voorgeschreven intervallen worden 
gecontroleerd. Bij het vervangen van die slangen dient u 
het volgende in acht te nemen.
• vervang terzelfder tijd ook de klemmen
• breng de slang zover in als aangegeven door de 

grensstreep
• zet de klemmen zorgvuldig vast

1

2

I2RH01510085-01

1

1
2

I2RH01510086-01

3

4

1

2

3
5

I4RS0A510055-01

1. Inlaatslang (uitlaat van A/T-vloeistofkoeler)
2. Uitlaatslang (inlaat van A/T-vloeistofkoeler)

1
2

I4RS0A510057-01



5A-124 Automatische transmissie: 

Onderdelen van de automatische transmissie
U4RS0B5106028

I4RS0B510016D-02

1. Aandrijfplaat 5. Bout transmissieversterking
 2. Aandrijfplaatbout

: Smeer afdichtmiddel 99000-31230 op de 
schroefdraad.

6. Bevestigingsbout transmissie en motor

3. Bout van aandrijfplaat op koppelomvormer 7. Bevestigingsbout transmissie en motor
4. Koppelomvormer : Aantrekkoppel



Automatische transmissie: 5A-125

Automatische transmissie demonteren en 
opnieuw monteren

U4RS0B5106029

Demonteren

1) Laat de transmissie en de motor neer. Zie 
“Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel:  in 
hoofdstuk 1D” voor de juiste procedure.

2) Verwijder de onderste platen van het transmissiehuis 
(1).

3) Steek een platte staaf of iets dergelijks (2) in de 
aandrijfplaattandkrans om de bouten tussen 
aandrijfplaat en koppelomvormer (1) te verwijderen.

4) Verwijder de startmotor.
5) Verwijder de bouten en de moeren waarmee de 

motor en de transmissie aan elkaar bevestigd zijn en 
neem vervolgens de transmissie weg van de motor.

WAARSCHUWING!

 

Tijdens de werkzaamheden de transmissie 
zodanig plaatsen dat de koppelomvormer 
horizontaal of omhoog gericht is. Indien de 
koppelomvormer omlaag wordt gericht, kan 
deze vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.

 

OPMERKING

Tijdens het losmaken van de transmissie van 
de motor, de transmissie evenwijdig met de 
krukas bewegen en erop letten niet te veel 
kracht uit te oefenen op de aandrijfplaat en 
de koppelomvormer.
 

Opnieuw monteren

1) Zorg ervoor dat de koppelomvormer correct op de 
transmissie gemonteerd is.
Zie “Automatische transmissie: ”.

2) Bevestig de transmissie op de motor.

WAARSCHUWING!

 

Tijdens de werkzaamheden de transmissie 
zodanig plaatsen dat de koppelomvormer 
horizontaal of omhoog gericht is. Indien de 
koppelomvormer omlaag wordt gericht, kan 
deze vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.

 

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout en -moer van transmissie en 
motor (a):  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

1
I4RS0A150004-01

I3RM0B510047-01

I3RM0B510049-01

I3RM0B510050-01



5A-126 Automatische transmissie: 

3) Span de bouten waarmee de aandrijfplaat op de 
koppelomvormer bevestigd is aan. Breng de 
boutopening van de aandrijfplaat en de 
koppelomvormer overeen en span vervolgens de 
bouten aan via de opening in de onderste plaat van 
de koppelomvormer.
Steek een platte staaf of iets dergelijks (2) in de 
aandrijfplaattandkrans om de aandrijfplaat (1) te 
blokkeren.

Aantrekkoppel
Bout van aandrijfplaat op koppelomvormer (a):  
19 N·m (1,9 kgf-m, 14,0 lb-ft)

4) Draai de bouten van de transmissieversterking met 
het voorgeschreven koppel vast.

5) Monteer de onderste platen van het transmissiehuis 
(1).

Aantrekkoppel
Bout transmissieversterking (a):  55 N·m (5,5 
kgf-m, 40 lb-ft)

6) Monteer de startmotor.

Aantrekkoppel
Bout en moer van startmotor:  50 N·m (5,0 kgf-
m, 36,5 lb-ft)

7) Monteer de motor samen met de transmissie terug in 
het voertuig.
Zie “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel:  in 
hoofdstuk 1D” voor de procedure.

3. Sleutel 4. Motoroliecarter

I3RM0B510051-01

1

(a)
I4RS0A510056-01



Automatische transmissie: 5A-127

Onderdelen automatische transmissie
U4RS0B5106030

I4RS0B510017D-01



5A-128 Automatische transmissie: 

1. Koppelomvormer 33. Oliecarter 65. Borgplaat 2de rem
 2. Koppelomvormerhuis

: Smeer afdichtmiddel 99000-31230 op 
het pasvlak met de 
transmissiebehuizing.

34. A/T-vloeistofaftapplug 66. 2de remschijf

 3. Oliezeef
: Vervang de oliezeef tijdens de revisie

35. Manuele keuzehendel 67. Scheidingsplaat 2de rem

4. Parkeerblokkeerpalas 36. Sluitring 68. Terugtrekveren van de 2de rem
5. Parkeerblokkeerpal 37. Transmissiebereiksensor 69. Loopring van het druklager van het 

voorste zonnewiel
6. Terugtrekveer parkeerblokkeerpal 38. Koelerterugslagklep 70. Voorste planeetzonnewiel
7. Parkeerblokkeerpalstang 39. Veer 71. Druklager planeetwiel
8. Parkeerblokkeerpalbeugel 40. Bout van transmissiehuis 72. Vrijwielkoppeling Nr. 1
9. Handbediende arreteerveer 41. Vloeistofvulbuis 73. Subgeheel van achterste 

planeetzonnewiel
10. Hefboom handbediende klep 42. Vloeistofpeilmeter 74. Loopring van het druklager van het 

achterste zonnewiel
11. Hefboompen handbediende klep 43. Vloeistofkoelerinlaatleiding 75. Druklager van het achterste zonnewiel
12. Handbediende schakelas 44. Vloeistofkoeleruitlaatleiding 76. Vooruitkoppelingnaaf
 13. Olieafdichting handbediende schakelas

: Smeer vet 99000-25030 op de 
oliekeerringlip.

45. Pakking 2de rem 77. Loopring van druklager van tussenas

 14. Olieafdichting aan differentieelzijde
: Smeer vet 99000-25030 op de 
oliekeerringlip.

46. Pakking remtrommel 78. Druklager van tussenas

15. Bout van koppelomvormerhuis 47. Leidingkoppeling 79. Zuigerborgring 2de rem
16. Linkersmeerleiding  48. Moer reductieaandrijftandwiel

: Stuik de moer goed nadat u de moer 
zo heeft aangespannen dat het 
rotatiekoppel van het 
reductieaandrijftandwiel zich binnen de 
voorgeschreven waarde bevindt.

80. Borgring opsluitplaat OD- en 2de rem

17. Rechtersmeerleiding 49. Reductieaandrijftandwiel 81. Opsluitplaat O/D- en 2de vrijlooprem
18. Rechterplaat vloeistofreservoir 50. Subgeheel van planetaire tandkrans 82. O/D- en 2de vrijloopremschijf
19. Voorste druklager ingaande as 51. Ontluchtingsslang 83. Scheidingsplaat O/D- en 2de 

vrijlooprem
20. Achterste druklager ingangsas 52. Ontluchterkoppelstuk 84. Achterste plaat O/D- en 2de 

vrijlooprem
21. Loopring achterste druklager 

ingangsas
53. Toerentalsensor van de ingaande as 85. Afdichtingsring achterste deksel

22. Naaf van de direct-koppeling 54. Klephuisbedradingsbundel 86. Druklager achteruitkoppelingstrommel
23. Klem smeerleiding 55. Zuiger 1ste en achteruitrem 87. Bout van achterdeksel
24. Linkerplaat vloeistofreservoir 56. o-ring  88. Achterste transmissiedeksel

: Smeer afdichtmiddel 99000-31230 op 
het pasvlak.

25. Regelaarpakking Nr. 2 57. Terugtrekveren 1ste en achteruitrem 89. Bedradingsbundelbeugel
26. Behuizing automatische transmissie 58. Schijf 1ste en achteruitrem 90. Keuzekabelklem
27. o-ring accumulatorzuiger 59. Scheidingsplaat 1ste en achteruitrem 91. Regelaarpakking Nr. 1
28. Accumulatorveer 60. Opsluitplaat 1ste en achteruitrem 92. Toerentalsensor van de uitgaande as 

(VSS)
29. Accumulatorzuiger C2 61. Borgring 1ste en achteruitrem 93. Veerhouder buitenloopring 

vrijwielkoppeling
30. Accumulatorzuiger C1 62. Planetair tandwiel : Niet opnieuw gebruiken.
31. Accumulatorzuiger B1  63. Drukring planeetwieldrager

: Smeer vet 99000-25030 op het 
oppervlak van de schuifhamer

: Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

32. Oliecarterpakking 64. Vrijwielkoppeling Nr. 2 : Aantrekkoppel



Automatische transmissie: 5A-129

Onderdelen van de automatische transmissie 
demonteren

U4RS0B5106031

LET OP!
 

• Reinig de buitenkant van de transmissie 
alvorens tot de revisie over te gaan.

• Houd de werktafel, gereedschappen en 
handen proper tijdens de revisie

• Wees vooral voorzichtig om aluminium 
onderdelen niet te beschadigen.

• Verwijderde onderdelen niet blootstellen 
aan stof. Houd ze altijd proper.

 

1) Verwijder de koppelomvormer (1).

LET OP!
 

Verwijder de koppelomvormer zo recht 
mogelijk. Schuin houden kan schade 
veroorzaken aan de olieafdichtingslip.
 

2) Verwijder de linkerophangsteun (1).

3) Verwijder de handbediende keuzehendel (1).

4) Stuik de sluitring (1) open, verwijder de borgmoer (2) 
en de sluitring.

5) Verwijder de transmissiebereiksensor (1).

6) Verwijder de toerentalsensor (VSS) (2) van de 
uitgaande as en de toerentalsensor van de ingaande 
as (1).

7) Verwijder de bedradingsbundelbeugel (3) en de 
keuzekabelklem (4).

8) Verwijder de vloeistofkoelerleidingen (1) en de 
leidingkoppeling (2).

I2RH0B510078-01

I3RM0B510054-01

1

I3RM0B510055-01

1

2
I3RM0B510056-01

I3RM0B510057-01

I3RM0B510058-01



5A-130 Automatische transmissie: 

9) Verwijder de vloeistofpeilstok (3) en de 
vloeistofvulbuis (4).

10) Verwijder het oliecarter (1) en de oliecarterpakking 
(2).

OPMERKING

• Voor de verwijdering van het oliecarter 
mag u de transmissie niet omkeren, want 
daardoor geraakt het kleppenblok 
verontreinigd door vreemd materiaal in de 
bodem van het oliecarter.

• Tik met een plastic hamer lichtjes op het 
oliecarter om het te verwijderen. Forceer 
het carter niet met een schroevendraaier of 
iets dergelijks om het te verwijderen.

 

11) Verwijder de oliezeef (1).

12) Maak de stekkers (2) los van de solenoïdekleppen 
en de transmissievloeistoftemperatuursensor (1).

13) Verwijder de bouten van het kleppenblok.

LET OP!
 

Let op dat de handbediende klep niet valt bij 
het verwijderen van het kleppenblok.
 

OPMERKING

Het kleppenblok wordt vastgehouden door 
vijf soorten bouten (A (1), B (2), C (3), D (4) en 
E (5)).
 

1

2

4

3

I3RM0B510059-01

I2RH0B510086-01

I2RH0B510087-01
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2

I4RS0A510027-01

I2RH0B510089-01



Automatische transmissie: 5A-131

14) Verwijder de stang van de handbediende klep (1) 
van de hefboom van de handbediende klep (2) en 
verwijder vervolgens het kleppenblok (3).

15) Verwijder de bedradingsbundel van het kleppenblok 
(1).

LET OP!
 

Let erop de 
transmissievloeistoftemperatuursensor (2) 
niet te beschadigen ter hoogte van de nauwe 
uitgang van de behuizing wanneer u de 
bedradingsbundel van het kleppenblok uit de 
transmissiebehuizing trekt.
De sensor kan door een onvoorzichtige 
behandeling defect geraken.
 

16) Verwijder de regelaarpakking Nr. 1 (1).

17) Verwijder de koelerafsluitklep (1) en de veer (2).

18) Verwijder de accumulatorzuigers en -veren.
Om de accumulatorzuigers en -veren C2 (1), C1 (2) 
en B1 (3) te verwijderen dient u een doek op de 
zuigers te leggen om elke zuiger op te vangen. 
Blaas lagedrukperslucht (1 kg/cm2, 15 psi, 100 kPa, 
max) door de opening (4), zoals getoond in de 
afbeelding, om de zuigers te verwijderen en laat elke 
zuiger in het doek vallen.

I2RH0B510090-01

I2RH0B510091-01

I2RH0B510092-01

I2RH0B510093-01



5A-132 Automatische transmissie: 

OPMERKING

Duw niet met de vingers of met een of ander 
instrument op de accumulatorzuigers 
alvorens ze te verwijderen. Als u erop duwt, 
kan samengeperste vloeistof in de 
accumulator uit de opening spuiten en in uw 
gezicht of op uw kleren terechtkomen.
 

19) Verwijder de stop (1) uit de transmissiebehuizing.

20) Verwijder de bouten van de 
koppelomvormerbehuizing.

21) Verwijder de behuizing (1) van de koppelomvormer 
terwijl u er lichtjes op tikt met een plastic hamer.

22) Verwijder de ontluchterslang (1).
23) Verwijder het ontluchterkoppelstuk (2).

I2RH0B510094-01

I2RH0B510095-01

I3RM0B510060-01
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Automatische transmissie: 5A-133

24) Meet de axiale speling van de ingaande as.
Breng een meetklok aan op het uiteinde van de 
ingaande as (1) en meet de axiale speling van de 
ingaande as.
Wanneer de axiale speling van de ingaande as niet 
beantwoordt aan de voorschriften, kies dan uit de 
onderstaande lijst een voorste ingangsasdruklager 
met aangepaste dikte en gebruikt dit.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Axiale speling van de ingaande as
0,3 – 0,9 mm (0,012 – 0,035 in.)

Beschikbare diktes voor voorste druklagers van 
de ingaande as:
: 0,8 en 1,4 mm (0,032 en 0,055 in.)

25) Verwijder de oliepomp (1).

26) Verwijder de direct-koppeling (1).

27) Verwijder het voorste druklager van de ingaande as 
(1).

OPMERKING

Als u het voorste druklager van de ingaande 
as niet aantreft, werd het misschien 
verwijderd samen met de oliepomp.
 

28) Verwijder het achterste druklager van de ingaande 
as (1) en de loopring van het druklager (2).

OPMERKING

Als u het achterste druklager van de 
ingaande as niet aantreft, werd het misschien 
verwijderd samen met de direct-koppeling.
 

29) Verwijder de naaf van de direct-koppeling (1).

I2RH0B510098-01

I2RH0B510099-01

I2RH0B510100-01

I2RH0B510101-01

I2RH0B510102-01

I2RH0B510103-01



5A-134 Automatische transmissie: 

30) Verwijder het differentieel (1) en de tussenas (2).

31) Verwijder de regelaarpakking Nr. 2 (1).

32) Verwijder de linkerplaat van het vloeistofreservoir 
(1).

33) Draai de transmissie om en verwijder het achterste 
deksel (1).

34) Verwijder het druklager (1) van de 
achteruitkoppelingstrommel.

OPMERKING

Als u het druklager van de 
achteruitkoppelingstrommel niet aantreft, 
werd het misschien verwijderd samen met 
het achterste deksel.
 

35) Verwijder de pakking (1) van de 2de rem.

1

2

I4RS0A510036-01

I2RH0B510105-01

I2RH0B510106-01

1
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Automatische transmissie: 5A-135

36) Meet de zuigerslag van de O/D- en 2de vrijlooprem.
Controleer en vernieuw de platen en schijven indien 
de zuigerslag groter is dan voorgeschreven.
• Meet afstand "a" vanaf het pasvlak van de 

transmissiebehuizing tot de achterste plaat van de 
O/D- en 2de vrijlooprem (1) met een richtliniaal en 
een micrometerschuifmaat.

• Meet met behulp van een richtliniaal en een 
micrometerschuifmaat afstand "b" vanaf de zuiger 
van de O/D- en 2de vrijlooprem (2) tot aan het 
pasvlak van het achterste deksel.

• Bereken de zuigerslag aan de hand van de 
gemeten afstanden "a" en "b".

• Zuigerslag = “a” – “b”

Zuigerslag van de O/D- en 2de vrijlooprem
Standaard: 0,65 – 1,05 mm (0,026 – 0,041 in.)

37) Verwijder de vooruit- en achteruitkoppeling (1).

38) Verwijder de voorste loopring (1) van het druklager 
van de tussenas, het druklager (2) en de achterste 
loopring (3) van de vooruit- en achteruitkoppeling 
(4).

OPMERKING

Indien u het druklager en/of de loopringen 
van de tussenas niet aantreft op de vooruit- 
en achteruitkoppeling, bevinden ze zich 
misschien nog in de transmissie.
 

39) Verwijder de achterste plaat (1) van de O/D- en 2de 
vrijlooprem, de scheidingsplaat (3) en de sluitplaat 
(4).

40) Verwijder de naaf van de vooruitkoppeling (1).

I2RH0B510110-01
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5A-136 Automatische transmissie: 

41) Verwijder het druklager (1) van het achterste 
zonnewiel van de vooruitkoppelingsnaaf (2).

OPMERKING

Indien u het druklager van het achterste 
zonnewiel niet aantreft op de 
vooruitkoppelingsnaaf, bevindt het zich 
misschien nog in de transmissie.
 

42) Verwijder de loopring (1) van het druklager van het 
achterste zonnewiel.

43) Verwijder het achterste planeetzonnewiel (1) en de 
vrijwielkoppeling Nr. 1 (2).

44) Verwijder het druklager van het planeetwiel (1).

OPMERKING

Indien u het druklager van het planeetwiel 
niet aantreft op de vrijwielkoppeling Nr. 1, 
bevindt het zich misschien nog in de 
transmissie.
 

45) Verwijder de vrijwielkoppeling Nr. 1 (2) van het 
achterste planeetzonnewiel (3).

46) Verwijder het druklager (1) van de planeetwieldrager.

47) Verwijder de borgring (1) van de opsluitplaat van de 
O/D- en 2de vrijlooprem.

48) Verwijder het voorste planeetzonnewiel (1).

I2RH0B510115-01
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Automatische transmissie: 5A-137

49) Verwijder de loopring (2) van het druklager van het 
voorste zonnewiel (1).

50) Verwijder de borgring (1) van de zuiger van de 2de 
rem met een speciaal gereedschap en een 
hydraulische pers.

LET OP!
 

Druk de zuiger van de 2de rem niet verder in 
dan 0,4 mm (0,016 in.).
Overmatige druk kan schade veroorzaken 
aan de zuiger, de terugtrekveer, de platen en/
of remmen.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09926–96050

51) Verwijder de zuiger (1) van de 2de rem.
52) Verwijder de terugtrekveren (2) van de 2de rem

53) Verwijder de scheidingsplaten (1), de schijven (2) en 
de borgplaat (3) van de 2de rem.

54) Verwijder de pakking (1) van de remtrommel.

55) Verwijder de veerhouder (1) van de buitenloopring 
van de vrijwielkoppeling.

I2RH0B510122-01

I2RH0B510124-01
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5A-138 Automatische transmissie: 

56) Controleer de vrijwielkoppeling Nr. 2 als volgt.
• Vergewis u ervan dat de planeetdrager (1) enkel 

tegen de wijzers van de klok in draait "A" en nooit 
met de wijzers van de klok mee "B".

• Als de planeetdrager in beide richtingen draait, of 
helemaal niet draait, moet de vrijwielkoppeling Nr. 
2 worden vervangen door een nieuw exemplaar.

57) Verwijder de vrijwielkoppeling Nr. 2 (1).

58) Verwijder het planeetwiel (1).

59) Meet de zuigerslag van de 1ste en achteruitrem.
Demonteer, controleer en vervang de platen en 
schijven indien de zuigerslag groter is dan 
voorgeschreven.
• Meet met behulp van een speciaal gereedschap 

de zuigerslag van de 1ste en achteruitrem 
wanneer perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 
57 – 113 psi) door de olie-opening wordt 
geblazen.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701
(C):  09952–06020

Zuigerslag 1ste en achteruitrem
Standaard: 0,79 – 1,49 mm (0,031 – 0,059 in.)

60) Verwijder de borgring terwijl de terugtrekveren van 
de zuiger van de 1ste en achteruitrem worden 
samengedrukt met het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers.

LET OP!
 

Druk de terugtrekveren van de 1ste en 
achteruitrem niet meer dan 0,8 mm (0,031 in.) 
in.
Overmatige druk kan schade veroorzaken 
aan de terugtrekveren, de schijven, de platen 
en/of de zuiger.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09926–97620

I2RH0B510130-01
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Automatische transmissie: 5A-139

61) Verwijder de borgplaat, de schrijven en de 
scheidingsplaten van de 1ste en achteruitrem.

62) Verwijder de terugtrekveren (1) van de 1ste en 
achteruitrem.

63) Draai de transmissie om en stuik de moer (1) van het 
reductieaandrijftandwiel open.

64) Maak het reductieaandrijftandwiel (1) vast met een 
parkeerblokkeerpal en verwijder vervolgens de moer 
van het reductieaandrijftandwiel.

LET OP!
 

• Het verdient aanbeveling dit op een 
rubberen mat uit te voeren, om de 
transmissiebehuizing niet te beschadigen.

• Gebruik de verwijderde moer nooit 
opnieuw.

 

65) Verwijder de planeettandkrans (1) met speciale 
gereedschappen en een hydraulische pers.

LET OP!
 

Hergebruik de planetaire tandkrans niet. 
Hierdoor zou immers schade kunnen worden 
toegebracht aan het planetaire tandwiel en/of 
de reductietandwielen.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510
(B):  09923–78210

66) Verwijder de parkeerblokkeerpalas, vervolgens de 
veren (2) en de parkeerblokkeerpal (1).

I2RH0B510135-01

I2RH0B510136-01

I2RH0B510137-02

I2RH0B510138-01

I2RH0B510139-01



5A-140 Automatische transmissie: 

67) Verwijder het reductietandwiel (2) door 3 bouten (1) 
los te schroeven.

LET OP!
 

Schroef 3 bouten gelijkmatig in het 
reductieaandrijftandwiel. Zoniet kunnen het 
reductieaandrijftandwiel, het lager en de 
transmissiebehuizing beschadigd geraken.
 

Boutlengte
30 mm (1,20 in.)

68) Verwijder de zuiger (2) van de 1ste en achteruitrem 
door perslucht door de olieopening (1) van de 
oliepomp te blazen.

69) Verwijder de parkeerblokkeerpalsteun (1).

70) Snijd en open met een sleufschroevendraaier het 
afstandsstuk (1) van de hefboom van de 
handbediende klep en verwijder dit afstandsstuk.

71) Drijf de pen (1) uit de hefboom van de handbediende 
klep met een veerpenuitbouwgereedschap van 3 
mm (0,12 in.) diameter en een hamer.

72) Verwijder de handbediende schakelas (2).

73) Verwijder de parkeerblokkeerpalstang (2) uit de 
hefboom (1) van de handbediende klep.

I2RH0B510140-01

1

2

I4RS0A510040-01

I2RH0B510142-01

I2RH0B510143-01

I2RH0B510144-01

I2RH0B510145-01



Automatische transmissie: 5A-141

74) Verwijder de handbediende arreteerveer (1). 75) Verwijder de olieafdichting (1) van de handbediende 
schakelas.

Onderdelen oliepomp
U4RS0B5106032

I2RH0B510146-01

I2RH0B510147-01

I4RS0B510018D-01

 1. Oliekeerring
: Smeer vet 99000-25030 op de 
oliekeerringlip.

5. Aandrijftandwiel van oliepomp : Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

2. O-ring 6. Statoras : Aantrekkoppel
3. Oliepomphuis 7. Bouten van oliepomp : Niet opnieuw gebruiken.
4. Aangedreven tandwiel van oliepomp



5A-142 Automatische transmissie: 

Demonteren en monteren van de oliepomp
U4RS0B5106033

Demonteren

1) Verwijder de o-ring van het pomphuis.
2) Verwijder 8 oliepompbouten (1) en de statoras (2).

3) Verwijder de olieafdichting (1) met speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–50121

Monteren

1) Monteer nieuwe olieafdichting (1) in het 
oliepomphuis.
Gebruik speciaal gereedschap en een hamer om ze 
te monteren en breng vervolgens vet aan op de lip.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–85210

“A”:  Vet 99000–25030

2) Breng A/T-vloeistof aan op het aangedreven 
tandwiel en het aandrijftandwiel en monteer ze in het 
oliepomphuis.

3) Monteer de statoras in het oliepomphuis en span de 
8 pompbouten (1) aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Bout van oliepomp (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

4) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ring en 
monteer hem op het pomphuis.

5) Controleer met de koppelomvormer (1) of het 
aandrijftandwiel vlot draait.

2. Oliepomphuis

2. Oliepomphuis

2

1

I4RS0A510041-01

I2RH0B510150-01

I2RH0B510151-01

1, (a)

I4RS0A510042-01

1

I4RS0A510043-01



Automatische transmissie: 5A-143

Inspecteren van de oliepomp
U4RS0B5106034

1) Controleer de speling tussen het aangedreven 
tandwiel (1) en het huis.
Duw het aangedreven tandwiel naar de ene kant van 
het oliepomphuis (2). Meet met een voelermaat de 
speling tussen het aangedreven tandwiel en het 
huis. Als de speling groter is dan voorgeschreven, 
vervang dan de pomp.

Speling tussen aangedreven tandwiel van 
oliepomp en oliepomphuis.
Standaard: 0,10 – 0,17 mm (0,0039 – 0,0067 in.)

2) Controleer de tipspeling tussen het aandrijftandwiel 
en het aangedreven tandwiel.
Meet met een voelmaat de speling tussen de tippen 
van het aandrijftandwiel en de tippen van het 
aangedreven tandwiel. Als de speling groter is dan 
voorgeschreven, vervang dan de pomp.

De tipspeling tussen het aandrijftandwiel en het 
aangedreven tandwiel van de oliepomp
Standaard: 0,07 – 0,15 mm (0,0028 – 0,0059 in.)

3) Controleer de zijdelingse speling van beide 
tandwielen.
Meet met een richtliniaal (1) en een voelermaat (2) 
de zijdelingse speling tussen de tandwielen en het 
pomphuis.
Als de speling groter is dan voorgeschreven, 
vervang dan de pomp.

Zijdelingse speling tussen tandwielen en 
oliepomphuis
Standaard: 0,02 – 0,05 mm (0,0008 – 0,0019 in.)

4) Meet met het speciale gereedschap de busboring 
van de statoras (1).
Als de gemeten busboring van de statoras niet 
overeenkomt met de voorschriften, moet de 
oliepomp worden vervangen door een nieuw 
exemplaar.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20605

Boring van statorasbus
Standaard: 18,424 – 18,450 mm (0,7254 – 0,7264 
in.)

I2RH0B510154-01

I2RH0B510155-01

I2RH0B510156-01

I2RH0B510157-01



5A-144 Automatische transmissie: 

5) Monteer de direct-koppeling (1) op de statoras (2) en 
vergewis u ervan dat de direct-koppeling vlot draait.
Indien de pomp niet vlot draait, of lawaai maakt, 
vervang dan de oliepomp door een nieuwe. Voer 
deze controle ook uit aan de ingaande as en 
vervang de ingaande as indien nodig.

6) Meet met het speciale gereedschap de busboring 
van het oliepomphuis.
Als de gemeten busboring (1) van het oliepomphuis 
niet overeenkomt met de voorschriften, moet de 
oliepomp worden vervangen door een nieuw 
exemplaar. Ook de koppelomvormer moet worden 
gecontroleerd. Vervang de koppelomvormer indien 
nodig.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20605

Busboring van het oliepomphuis
Standaard: 38,113 – 38,138 mm (1,5005 – 1,5015 
in.)

I2RH0B510158-01

I2RH0B510159-01



Automatische transmissie: 5A-145

Onderdelen direct-koppeling
U4RS0B5106035

Voorbereidende controle direct-koppeling
U4RS0B5106036

Monteer de direct-koppeling (1) op de oliepomp (2), 
blaas lucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 113 psi) 
door de olieopening (3) van de oliepomp met het 
speciale gereedschap vastgemaakt op het bovenste 
oppervlak van de zuiger van de direct-koppeling en meet 
de zuigerslag van de direct-koppeling.
Indien de zuigerslag groter is dan de voorgeschreven 
waarde, moet u de inwendige onderdelen demonteren, 
inspecteren en vervangen.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Zuigerslag direct-koppeling
0,4 – 0,7 mm (0,016 – 0,027 in.)

I2RH0B510160-01

1. Voorste druklager ingaande as 6. Buitenste o-ring 11. Borgplaat direct-koppeling
2. Afdichtingsring ingaande as 7. Terugtrekveren van direct-koppeling 12. Borgring plaat
3. Ingaande as 8. Borgring as : Breng automatische-

transmissievloeistof aan.
4. Binnenste o-ring 9. Scheidingsplaat direct-koppeling : Niet opnieuw gebruiken.
5. Zuiger direct-koppeling 10. Direct-koppelingsschijf

I2RH0B510161-01



5A-146 Automatische transmissie: 

Demonteren en monteren direct-koppeling
U4RS0B5106037

Demonteren

1) Verwijder de borgring (1) van de plaat, verwijder 
vervolgens de borgplaat, de schijven en de 
scheidingsplaten van de direct-koppeling.

2) Verwijder de borgring (1) met een speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–98310

LET OP!
 

Druk de terugtrekveren van de direct-
koppeling niet meer dan 0,7 mm (0,027 in.) in.
Overmatige druk kan schade veroorzaken 
aan de terugtrekveren en/of de zuiger van de 
direct-koppeling.
 

3) Verwijder de terugtrekveren (2) van de direct-
koppeling.

4) Blokkeer een olieopening (1) met een vinger en 
blaas perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 
113 psi) door de tegenovergelegen opening. Dit 
vergemakkelijkt het verwijderen van de 
koppelingszuiger.

5) Verwijder de buitenste o-ring (1).

6) Verwijder de binnenste o-ring (2).

7) Verwijder de afdichtingsringen (1) van de ingaande 
as.

Monteren
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 

het demonteren. Neem de volgende punten in acht.

I2RH0B510162-01

I2RH0B510163-01

2. Zuiger direct-koppeling

1. Ingaande as

I2RH0B510164-01

I2RH0B510165-01

I2RH0B510166-01

I2RH0B510167-01



Automatische transmissie: 5A-147

• Gebruik een nieuwe afdichtingsring en o-ring. Breng 
A/T-vloeistof aan vooraleer ze te monteren.

• Let erop de terugtrekveren (1) en de zuiger van de 
direct-koppeling niet te beschadigen door de 
terugtrekveren van de direct-koppeling meer dan 0,7 
mm (0,027 in.) verder in te drukken dan de originele 
montagepositie.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–98310

• Breng A/T-vloeistof aan op de scheidingsplaten (4), 
de schijven (3) en de borgplaat (2) van de direct-
koppeling.

• Monteer de scheidingsplaten (4), de schijven (3), de 
borgplaat (2) en de borgring (1) van de direct-
koppeling op de ingaande as.

• Monteer de borgring van de plaat, zodat beide 
uiteinden zich in de hiernaast afgebeelde posities 
bevinden.

I2RH0B510168-01

I2RH0B510169-01

[A]: Correct [B]: Fout

I2RH0B510170-01



5A-148 Automatische transmissie: 

• Meet na de montage de zuigerslag van de direct-
koppeling.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Zuigerslag direct-koppeling
0,4 – 0,7 mm (0,016 – 0,027 in.)

Wanneer de zuigerslag niet aan de voorgeschreven 
waarde voldoet, kies dan een borgplaat met geschikte 
dikte uit de onderstaande tabel en gebruik deze in 
plaats van de gemonteerde borgplaat.

Beschikbare diktes voor borgplaat van de direct-
koppeling

Inspecteren van direct-koppeling
U4RS0B5106038

Schijven, platen en borgplaat van koppeling
Controleer of de glijvlakken van de schijven, de 
scheidingsplaten en de borgplaat niet versleten of 
ingebrand zijn. Vervang de lip indien nodig.

OPMERKING

• Als de schijfvoering afbladdert of 
verkleurt, moeten alle schijven worden 
vervangen.

• Alvorens nieuwe schijven te monteren, 
moeten deze minimaal twee uur in A/T-
vloeistof worden gedompeld.

 

Terugtrekveren van direct-koppeling
Meet de vrije lengte van de terugtrekveren van de direct-
koppeling.

Vrije lengte terugstelveer direct-koppeling
“a”: 36,04 mm (1,419 in.)

OPMERKING

Oefen niet te veel kracht uit op de veren bij 
het meten van de vrije lengte. Meet op 
verschillende plaatsen.
 

Dikte Identificatiemerkteken
3,0 mm (0,118 in.) 1
3,2 mm (0,126 in.) 2
3,4 mm (0,134 in.) 3
2,8 mm (0,110 in.) 4

1. Direct-koppeling 3. Olieopening
2. Oliepomp

I2RH0B510171-01

I2RH0B510172-01

I2RH0B510173-01



Automatische transmissie: 5A-149

Zuiger direct-koppeling
Schud lichtjes met de direct-koppeling en controleer of 
de afsluitkogel (1) niet vastzit.
Blaas lagedruklucht (Max. 100 kPa, 1 kg/cm2, 15 psi) in 
de afsluitkogel om te zien of er geen lek is.

I2RH0B510174-01



5A-150 Automatische transmissie: 

Onderdelen vooruit- en achteruitkoppeling
U4RS0B5106039

I3RM0B510061-01

1. Vliegwiel vooruitkoppeling 8. Afdichtingsring tussenas 15. Borgplaat vooruitkoppeling
2. Terugtrekveren van vooruitkoppeling 9. Borgring achteruitkoppeling 16. Vooruitkoppelingsschijf
3. Vooruitkoppelingszuiger 10. Borgplaat achteruitkoppeling 17. Scheidingsplaat vooruitkoppeling
4. O-ring vooruitkoppelingszuiger 11. Scheidingsplaat 

achteruitkoppeling
18. Borgring vliegwiel

5. Vooruitkoppelingstrommel 12. Achteruitkoppelingsschijf : Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

6. O-ring vooruitkoppelingskoppeling 13. Dempingsplaat achteruitkoppeling : Niet opnieuw gebruiken.
7. Tussenas 14. Borgring vooruitkoppeling



Automatische transmissie: 5A-151

Voorbereidende controle vooruit- en 
achteruitkoppeling

U4RS0B5106040

1) Monteer de vooruit- en achteruitkoppeling (1) op het 
achterste deksel (2) van de transmissie, blaas 
perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 113 psi) 
door de olieopening (4) van het achterste deksel van 
de transmissie met het speciale gereedschap 
vastgemaakt op het bovenste oppervlak van de 
borgplaat (3) van de achteruitkoppeling en meet de 
zuigerslag van de achteruitkoppeling.
Indien de zuigerslag groter is dan de 
voorgeschreven waarde, moet u de inwendige 
onderdelen demonteren, inspecteren en vervangen.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Zuigerslag achteruitkoppeling
1,20 – 1,60 mm (0,047 – 0,063 in.)

2) Blaas perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 
113 psi) door de olieopening (1) van het achterste 
deksel van de transmissie met het speciale 
gereeedschap vastgemaakt aan het bovenste 
oppervlak van de borgplaat van de vooruitkoppeling 
en meet de zuigerslag van de vooruitkoppeling.
Indien de zuigerslag groter is dan de 
voorgeschreven waarde, moet u de inwendige 
onderdelen demonteren, inspecteren en vervangen.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701
(C):  09952–06020

Zuigerslag vooruitkoppeling
1,30 – 1,50 mm (0,051 – 0,059 in.)

I2RH0B510176-01

I2RH0B510177-02



5A-152 Automatische transmissie: 

Demonteren en monteren vooruit- en 
achteruitkoppeling

U4RS0B5106041

Demonteren

1) Verwijder de borgring (1) van de 
achteruitkoppelingsplaat en neem de borgplaat, de 
schijven, de scheidingsplaten en de dempingsplaat 
van de koppeling weg van de tussenas.

2) Verwijder de borgring (1) van de 
vooruitkoppelingsplaat en neem de borgplaat, de 
schijven en de scheidingsplaten van de 
vooruitkoppeling weg van de 
vooruitkoppelingstrommel.

3) Verwijder de borgring van het vliegwiel met behulp 
van speciaal gereedschap en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–97610

LET OP!
 

Druk de terugtrekveren van de 
vooruitkoppeling niet meer dan 1,5 mm 
(0,059 in.) in.
Overmatige druk kan schade veroorzaken 
aan de terugtrekveren en/of het vliegwiel.
 

4) Verwijder het vliegwiel van de vooruitkoppeling (1).

5) Verwijder de terugtrekveren (1) van de 
vooruitkoppeling.

6) Monteer de middenas (1) op het achterste deksel (2) 
van de transmissie. Blaas perslucht (400 – 800 kPa, 
4 – 8 kg/cm2, 57 – 113 psi) in de olieopening (3) van 
het achterste deksel van de transmissie om de 
zuiger van de vooruitkoppeling (4) te verwijderen.

I2RH0B510178-01

I2RH0B510179-01

2. Tussenas

I2RH0B510180-01

I2RH0B510181-01

I2RH0B510182-01



Automatische transmissie: 5A-153

7) Blaas perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 
113 psi) in de olieopening (1) van het achterste 
deksel van de transmissie om de zuiger van de 
vooruitkoppeling (2) te verwijderen.

8) Verwijder de o-ring van de vooruitkoppelingszuiger 
(1) van de middenas (2).

9) Verwijder de o-ring van de vooruitkoppelingstrommel 
(1) van de vooruitkoppelingstrommel (2).

10) Verwijder de afdichtingsring van de tussenas (1) van 
de tussenas (2).

Monteren
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het demonteren. Neem de volgende punten in acht.
• Breng automatische-transmissievloeistof aan op de 

onderdelen alvorens ze te monteren.
• Vervang o-ringen en afdichtingsring door nieuwe.
• Let erop de terugtrekveren van de vooruitkoppeling en 

het vliegwiel (1) niet te beschadigen door de 
terugtrekveren van de vooruitkoppeling meer dan 1,5 
mm (0,059 in.) verder in te drukken dan de originele 
montagepositie.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–97610

• Breng A/T-vloeistof aan op de scheidingsplaten (1), 
de schijven (2) en de borgplaat (3) van de 
vooruitkoppeling.

• Monteer de scheidingsplaten (1), de schijven (2), de 
borgplaat (3) en ten slotte de borgring (4) van de 
vooruitkoppeling op de vooruitkoppelingstrommel.

I2RH0B510183-01

I2RH0B510184-01

I2RH0B510185-01

I2RH0B510186-01

I2RH0B510180-01

I3RM0B510062-01



5A-154 Automatische transmissie: 

• Monteer de borgring van de plaat van de 
vooruitkoppeling, zodat beide uiteinden zich in de 
hiernaast afgebeelde posities bevinden.

• Meet de zuigerslag van de vooruitkoppeling op 
dezelfde wijze als beschreven in “Voorbereidende 
controle vooruit- en achteruitkoppeling: ”.
Wanneer de zuigerslag niet aan de specificaties 
voldoet, kies dan een borgplaat met geschikte dikte 
uit de onderstaande tabel en gebruik deze in plaats 
van de gemonteerde borgplaat.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701
(C):  09952–06020

Zuigerslag vooruitkoppeling
1,30 – 1,50 mm (0,051 – 0,059 in.)

Beschikbare diktes voor borgplaat van de 
vooruitkoppeling

• Monteer de dempingsplaat van de achteruitkoppeling 
(1) in de juiste richting, zoals getoond in de 
afbeelding.

• Breng A/T-vloeistof aan op de dempingsplaat (1), de 
scheidingsplaat (2), de schijven (3) en de borgplaat 
(4) van de achteruitkoppeling.

[A]: Correct [B]: Fout

I2RH0B510188-01

Dikte Identificatiemerkteken
3,0 mm (0,118 in.) 1
3,1 mm (0,122 in.) 5
3,2 mm (0,126 in.) 2
3,3 mm (0,130 in.) 6
3,4 mm (0,134 in.) 3
3,5 mm (0,138 in.) 7
3,6 mm (0,142 in.) 4

1. Olieopening

I2RH0B510177-02



Automatische transmissie: 5A-155

• Monteer de dempingsplaat (1), de scheidingsplaat (2), 
de schijven (3), de borgplaat (4) en ten slotte de 
borgring (5) van de achteruitkoppeling op de 
tussenas.

• Monteer de borgring van de plaat van de 
achteruitkoppeling, zodat beide uiteinden zich in de 
hiernaast afgebeelde posities bevinden.

• Meet de zuigerslag van de achteruitkoppeling op 
dezelfde wijze als beschreven in “Voorbereidende 
controle vooruit- en achteruitkoppeling: ”.
Wanneer de zuigerslag niet aan de specificaties 
voldoet, kies dan een borgplaat met geschikte dikte 
uit de onderstaande tabel en gebruik deze in plaats 
van de gemonteerde borgplaat.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Zuigerslag achteruitkoppeling
1,20 – 1,60 mm (0,047 – 0,063 in.)

Beschikbare diktes voor borgplaat van de 
achteruitkoppeling

[A]: Correct [B]: Fout

I3RM0B510062-01

I2RH0B510190-01

Dikte Identificatiemerkteken
3,0 mm (0,118 in.) 1
3,2 mm (0,126 in.) 2
3,4 mm (0,134 in.) 3
3,6 mm (0,142 in.) 4

I2RH0B510191-01



5A-156 Automatische transmissie: 

Inspecteren van vooruit- en achteruitkoppeling
U4RS0B5106042

Koppeling, schijven, scheidingsplaten en borgplaat
Controleer of de glijvlakken van de schijven, de 
scheidingsplaten en de borgplaat niet versleten of 
ingebrand zijn. Vervang indien nodig.

OPMERKING

• Als de schijfvoering afbladdert of 
verkleurt, moeten alle schijven worden 
vervangen.

• Alvorens nieuwe schijven te monteren, 
moeten deze minimaal twee uur in A/T-
vloeistof worden gedompeld.

 

Terugtrekveren van de vooruitkoppeling
Meet de vrije lengte van de terugtrekveren van de 
vooruitkoppeling.

Vrije lengte terugstelveer vooruitkoppeling
23,04 mm (0,907 in.)

OPMERKING

Oefen niet te veel kracht uit op de veren bij 
het meten van de vrije lengte. Meet op 
verschillende plaatsen.
 

Zuigerlip van vooruitkoppeling en vliegwiellip van 
vooruitkoppeling
Controleer elke lip op slijtage, vervorming, scheuren en/
of verharding. Vervang de lip indien nodig.

Lip van vooruitkoppelingstrommel
Controleer elke lip op slijtage, vervorming, scheuren en/
of verharding. Vervang de lip indien nodig.

I2RH0B510192-01

I2RH0B510193-01

I2RH0B510194-01

I2RH0B510195-01



Automatische transmissie: 5A-157

Onderdelen 2de remzuiger
U4RS0B5106043

I2RH0B510196-01

1. Cilinder van de 2de 
rem

4. Buitenste o-ring

2. Zuiger van de 2de 
rem

: Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

3. Binnenste o-ring : Niet opnieuw gebruiken.



5A-158 Automatische transmissie: 

Demonteren en monteren van 2de remzuiger
U4RS0B5106044

Demonteren

1) Blaas perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 
113 psi) in de olieopening (1) van de 2de remcilinder 
(3) om de zuiger van de 2de rem (2) te verwijderen.

2) Verwijder de binnenste o-ring (1) en buitenste o-ring 
(2).

Monteren
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het demonteren. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik nieuwe o-ringen. Breng A/T-vloeistof aan op 

de o-ringen alvorens ze te monteren.
• Monteer de zuiger van de 2de rem (1), waarop A/T-

vloeistof is aangebracht, op de cilinder van de 2de 
rem (2).
Beschadig de o-ring niet tijdens het monteren van de 
zuiger van de 2de rem.

I2RH0B510197-01

I2RH0B510198-01

I2RH0B510199-01



Automatische transmissie: 5A-159

Onderdelen achterste transmissiedeksel (O/D en 2de vrijloopremzuiger)
U4RS0B5106045

I4RS0B510019D-01

1. Borgring 5. Zuiger van O/D- en 2de 
vrijlooprem

9. O-ring achterdekselbout

2. Terugtrekveren O/D- en 2de vrijlooprem 6. Afdichtingsring achterste deksel : Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

3. Voorste o-ring van de zuiger van de O/D- en 2de 
vrijlooprem.

7. Achterste transmissiedeksel : Niet opnieuw gebruiken.

4. Achterste o-ring van de zuiger van de O/D- en 2de 
vrijlooprem.

8. Bout van achterdeksel : Aantrekkoppel



5A-160 Automatische transmissie: 

Demonteren en monteren achterste 
transmissiedeksel (O/D en 2de 
vrijloopremzuiger)

U4RS0B5106046

Demonteren

1) Verwijder de borgring met behulp van speciale 
gereedschappen en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–96030
(B):  09946–06710

LET OP!
 

Druk de terugtrekveren van de O/D- en 2de 
vrijlooprem niet meer dan 1,0 mm (0,039 in.) 
in.
Overmatige druk kan schade veroorzaken 
aan de terugtrekveren en/of de zuiger van de 
O/D- en 2de vrijloopring.
 

2) Verwijder de terugtrekveren van de O/D- en 2de 
vrijlooprem.

3) Blaas perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 
113 psi) in de olieopening (2) van het achterste 
deksel van de transmissie (1) om de zuiger van de 
O/D- en 2de vrijlooprem te verwijderen.

4) Verwijder de voorste o-ring van de O/D- en 2de 
vrijloopremzuiger (1) en de achterste o-ring (2).

5) Verwijder de afdichtingsringen (1) van het achterste 
deksel.

6) Verwijder de achterdekselbouten (1).

1. Achterste transmissiedeksel

I2RH0B510201-01

I2RH0B510202-01

I2RH0B510203-01

I2RH0B510204-01

I2RH0B510205-01



Automatische transmissie: 5A-161

Monteren
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het demonteren. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik nieuwe afdichtingsringen en o-ringen. Breng 

A/T-vloeistof aan op de afdichtingsringen en de o-
ringen alvorens ze te monteren.

• Trek de achterdekselbouten met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van achterdeksel:  7,5 N·m (0,75 kgf-m, 5,5 
lb-ft)

• Breng A/T-vloeistof aan op de afdichtingsring van het 
achterdeksel alvorens hem te monteren.
Draai eerst de afdichtingsring tot 5 mm (0,197 in.) in 
en monteer vervolgens de afdichtingsring.

• Open de afdichtingsring van het achterdeksel niet te 
ver bij het bevestigen.

• Beschadig de terugtrekveren en de zuiger van de O/
D- en 2de vrijlooprem niet door de terugtrekveren van 
de O/D- en 2de vrijlooprem meer dan 1 mm (0,039 in.) 
verder in te drukken dan hun originele 
montagepositie.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–96030
(B):  09946–06710

Inspecteren van achterste transmissiedeksel 
(O/D en 2de vrijloopremzuiger)

U4RS0B5106047

Terugtrekveren O/D- en 2de vrijlooprem
Meet de vrije lengte van de terugtrekveer van de O/D- en 
2de vrijlooprem.

Vrije lengte van de terugtrekveer van de O/D- en 2de 
vrijlooprem.
“a”: 18,99 mm (0,748 in.)

OPMERKING

• Oefen niet te veel kracht uit op de veren bij 
het meten van de vrije lengte.

• Meet op verschillende plaatsen.

 

Bus van achterste transmissiedeksel
Meet de busboring van het achterste transmissiedeksel 
met behulp van het speciale gereedschap.
Als de gemeten busboring van het achterste 
transmissiedeksel niet overeenkomt met de 
voorschriften, moet het achterste transmissiedeksel 
worden vervangen door een nieuw exemplaar. Bij de 
vervanging moet ook de tussenas worden 
gecontroleerd. Vervang de tussenas indien nodig.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20605

Busboring achterste transmissiedeksel
Standaard: 13,94 – 13,96 mm (0,549 – 0,550 in.)

1. Achterste transmissiedeksel

1. Achterste transmissiedeksel

I2RH0B510206-01

I2RH0B510201-01

I2RH0B510207-01

I2RH0B510208-01



5A-162 Automatische transmissie: 

Onderdelen tussenas
U4RS0B5106048

Secundaire as demonteren en monteren
U4RS0B5106049

Demonteren

1) Verwijder het linkerhulpaslager (1) en het 
aangedreven reductietandwiel (2) samen met behulp 
van het speciale gereedschap en een hydraulische 
pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09925–98221

2) Verwijder het rechterhulpaslager (1) met behulp van 
speciale gereedschappen.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–61510
(B):  09926–58010

1. Rechterhulpaslager 5. Lagerkap
2. Secundaire as 6. Vulring hulpaslager
3. Linkerhulpaslager : Breng automatische-

transmissievloeistof aan.
4. Aangedreven 

reductietandwiel
: Niet opnieuw gebruiken.

I2RH0B510209-01

I2RH0B510210-01

I2RH0B510211-01



Automatische transmissie: 5A-163

Monteren

1) Monteer het nieuwe rechterhulpaslager (1) met het 
speciale gereedschap en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510

OPMERKING

Vervang het rechterhulpaslager samen met 
de lagerloopring, als één geheel.
 

2) Monteer het aangedreven reductietandwiel (1) met 
speciale gereedschappen en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510
(B):  09925–88210

3) Monteer het linkerhulpaslager (1) met speciale 
gereedschappen en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510
(B):  09925–88210

I2RH0B510212-01

I2RH0B510213-01

I2RH0B510214-01



5A-164 Automatische transmissie: 

Onderdelen kleppenblok
U4RS0B5106050

I4RS0A510044-01

1. Drukregelsolenoïdeklep 6. Temperatuursensorklem : Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

2. Schakelsolenoïdeklep-A (Nr. 1) 7. Kleppenblok : Aantrekkoppel
3. Schakelsolenoïdeklep-B (Nr. 2) 8. Handbediende klep : Niet opnieuw gebruiken.
4. TCC-drukregelsolenoïdeklep 9. Borgplaat solenoïde
5. Timingsolenoïdeklep 10. o-ring



Automatische transmissie: 5A-165

Demonteren en monteren kleppenblok
U4RS0B5106051

LET OP!
 

Bij het vervangen van de 
drukregelsolenoïdeklep en/of TCC-
drukregelsolenoïdeklep is het absoluut 
noodzakelijk ze samen met het kleppenblok 
als één geheel te vervangen. Wanneer de 
drukregelsolenoïdeklep en/of TCC-
drukregelsolenoïdeklep afzonderlijk wordt 
vervangen, kan het schakelen met sterke 
schokken gepaard gaan.
 

Demonteren

1) Trek de handbediende klep (1) naar buiten.

2) Verwijder de drukregelsolenoïdeklep (1).

3) Verwijder de TCC-drukregelingssolenoïdeklep (1)

4) Verwijder de schakelsolenoïdeklep-A (1).

5) Verwijder de schakelsolenoïdeklep-B (1).

6) Verwijder de timingsolenoïdeklep (1).

7) Verwijder de temperatuursensorklem (1).

2. Borgplaat solenoïde

I2RH0B510216-01

I2RH0B510217-01

1

I4RS0A510045-01

I2RH0B510219-01

I2RH0B510220-01

I2RH0B510221-01

I2RH0B510222-01



5A-166 Automatische transmissie: 

Monteren
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het demonteren. Neem de volgende punten in acht.
• Schakelsolenoïdeklep-A en -B zijn identiek
• Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ringen en 

monteer ze op de solenoïdekleppen. Monteer 
vervolgens de solenoïdekleppen op het kleppenblok.

• Trek de solenoïdeklepbouten met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Solenoïdeklepbout (a):  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-ft)

Specificatie solenoïdeklepbout

Onderdelen differentieel
U4RS0B5106052

Bout Lengte “a”: Stuks
A (1) 49 mm (1,93 in.) 5
B (2) 20 mm (0,79 in.) 1
C (3) 60 mm (2,36 in.) 1

1

1

1

3

2

"a"

I4RS0A510046-01

I4RS0B510020D-01

1. Rechterlager aan differentieelzijde 5. Zijlagervulring : Breng automatische-
transmissievloeistof aan.

2. Aandrijftandwiel toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

6. Bout van kroonwiel : Aantrekkoppel

3. Subgeheel van differentieelhuis 7. Zijlagerloopring : Niet opnieuw gebruiken.
4. Kroonwiel 8. Linkerlager aan 

differentieelzijde



Automatische transmissie: 5A-167

Differentieel demonteren en monteren
U4RS0B5106053

Demonteren

1) Verwijder de kroonwielbouten (1) en vervolgens het 
kroonwiel (2).

2) Verwijder het rechterlager aan differentieelzijde met 
behulp van speciale gereedschappen.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–37610
(B):  09926–37610–001
(C):  09926–37610–003
(D):  09926–37610–002

3) Verwijder het aandrijftandwiel (1) van de 
toerentalsensor van de uitgaande as (VSS).

4) Verwijder het linkerlager aan differentieelzijde met 
behulp van speciale gereedschappen.

Speciaal gereedschap
(A):  09926–37610
(B):  09926–37610–001
(C):  09926–37610–003
(D):  09926–37610–002

Monteren

WAARSCHUWING!

 

• Gebruik leertjes of iets dergelijks wanneer 
u het verhitte aangedreven kroonwiel uit 
het reservoir neemt. Als u het met blote 
handen vastneemt, zult u zich ernstig 
verbranden.

• Gebruik een ovenhandschoen, uit leder 
bijvoorbeeld, om het verhitte aangedreven 
kroonwiel te monteren. Zonder 
bescherming loopt u het gevaar uw 
handen te verbranden.

 

LET OP!
 

Laat het aangedreven kroonwiel niet langer 
dan 5 minuten in kokend water. Het tandwiel 
kan sterkte verliezen bij oververhitting.
 

1) Plaats het aangedreven kroonwiel in het 
waterreservoir, verhit het en neem het uit het water 
wanneer het water kookt en verwijder alle vocht van 
het tandwiel.

OPMERKING

Monteer het aangedreven kroonwiel daarna 
zo vlug mogelijk op het differentieelhuis.
 

2. Subgeheel van differentieelhuis

I2RH0B510225-01

I2RH0B510226-01

I2RH0B510227-01

I2RH0B510228-01

I2RH0B510229-01



5A-168 Automatische transmissie: 

2) Monteer het aangedreven kroonwiel (1) op het 
differentieelhuis met de gegroefde zijde (2) naar 
boven, zoals getoond in de afbeelding.

3) Trek de bouten (1) van het kroonwiel aan met het 
voorgeschreven koppel.

OPMERKING

Breng na de montage A/T-vloeistof aan op 
het aangedreven kroonwiel ter voorkoming 
van roestvorming.
 

Aantrekkoppel
Bout van kroonwiel (a):  78 N·m (7,8 kgf-m, 56,5 
lb-ft)

4) Nadat u A/T-vloeistof heeft aangebracht op het 
aandrijftandwiel (1) van de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS), monteert u dit aandrijftandwiel 
van de toerentalsensor van de uitgaande as.

5) Monteer het nieuwe rechterlager aan 
differentieelzijde (1) met het speciale gereedschap 
en een hydraulische pers.

OPMERKING

Vervang het rechterlager aan 
differentieelzijde samen met de 
lagerloopring, als één geheel.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123

6) Monteer het nieuwe linkerlager aan differentieelzijde 
(1) met het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers.

OPMERKING

Vervang het linkerlager aan differentieelzijde 
samen met de lagerloopring, als één geheel.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123

2. Aangedreven kroonwiel

I2RH0B510230-01

I2RH0B510231-01

I2RH0B510232-01

I2RH0B510233-01

I2RH0B510234-01



Automatische transmissie: 5A-169

Inspecteren van differentieel
U4RS0B5106054

1) Houd het subgeheel van het differentieelhuis vast 
met een klemschroef met zachte klauwen en breng 
de speciale gereedschappen aan zoals getoond.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

2) Meet de axiale speling van het differentieeltandwiel.

Axiale speling van het differentieeltandwiel
Standaard: 0,06 – 0,22 mm (0,002 – 0,009 in.)

3) Als de axiale speling niet aan het voorschrift 
beantwoordt, vervang dan het subgeheel van het 
differentieelhuis.

Demonteren en monteren koppelomvormerhuis
U4RS0B5106055

Demonteren

1) Verwijder de rechterplaat van het vloeistofreservoir 
(1) en de klem van de smeerleiding (2).

2) Verwijder de linkersmeerleiding (1) en de 
rechtersmeerleiding (2).

OPMERKING

Buig de smeerleiding niet met overmatige 
kracht.
 

3) Verwijder de olieafdichting aan differentieelzijde (1).

4) Verwijder de rechterlagerloopring van de hulpas met 
behulp van speciale gereedschappen.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–96011
(B):  09942–15511

I2RH0B510235-01

I2RH0B510236-01

I2RH0B510237-01

I2RH0B510238-01

I2RH0B510239-01



5A-170 Automatische transmissie: 

5) Verwijder de rechterlagerloopring aan de 
differentieelzijde met behulp van speciale 
gereedschappen.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–96011
(B):  09942–15511

6) Verwijder de bouten uit het koppelomvormerhuis (1).

Monteren

1) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ringen en 
monteer ze op de bouten van het 
koppelomvormerhuis. Monteer ten slotte de bouten 
in het koppelomvormerhuis.

Aantrekkoppel
Bout van koppelomvormerhuis (a):  7,5 N·m (0,75 
kgf-m, 5,5 lb-ft)

2) Monteer de rechterlagerloopring aan de 
differentieelzijde met behulp van speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09944–88220

3) Monteer de rechterlagerloopring van de hulpas met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09944–88220

4) Monteer met behulp van speciaal gereedschap een 
nieuwe olieafdichting aan differentieelzijde op het 
koppelomvormerhuis.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09944–88220

Montagediepte van de olieafdichting aan 
differentieelzijde
“a”: 2,6 – 3,6 mm (0,10 – 0,14 in.)

I2RH0B510240-01

I2RH0B510241-01

I2RH0B510242-01

(A)

(B)

I3RM0B510063-01

(B)

(A)

I3RM0B510064-01



Automatische transmissie: 5A-171

5) Breng vet aan op de lip van de olieafdichting.

:  Vet 99000–25030

6) Monteer de linkersmeerleiding (1) en de 
rechtersmeerleiding (2).

7) Monteer de rechterplaat van het vloeistofreservoir 
(1) en de klem van de smeerleiding (2).

Aantrekkoppel
Bout van de smeerleidingklem (a):  5,5 N·m (0,55 
kgf-m, 4,0 lb-ft)
Bout van de rechterplaat van het 
vloeistofreservoir (b):  5,5 N·m (0,55 kgf-m, 4,0 
lb-ft)

Demonteren en monteren transmissiebehuizing
U4RS0B5106056

Demonteren

1) Verwijder de olieafdichting aan differentieelzijde (1).

2) Verwijder de linkerlagerloopring en de vulring van de 
hulpas met behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–96011
(B):  09942–15511

3) Verwijder de linkerlagerloopring en de vulring aan de 
differentieelzijde met behulp van speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–96011
(B):  09942–15511

I2RH0B510245-02

I2RH0B510237-01

I2RH0B510246-01

I2RH0B510247-01

I2RH0B510248-01

I2RH0B510249-01



5A-172 Automatische transmissie: 

Monteren

1) Monteer de vulring en de linkerlagerloopring aan de 
differentieelzijde met behulp van speciaal 
gereedschap.

OPMERKING

Gebruik een vulring met dezelfde dikte als de 
verwijderde ring.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09944–88220

2) Monteer de vulring en de linkerlagerloopring van de 
hulpas met behulp van speciaal gereedschap.

OPMERKING

Gebruik een vulring met dezelfde dikte als de 
verwijderde ring.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09944–88220

3) Monteer met speciaal gereedschap de nieuwe 
olieafdichting aan de differentieelzijde op het 
transmissiehuis.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09944–88220

Montagediepte van de olieafdichting aan 
differentieelzijde
“a”: 3,8 – 4,8 mm (0,15 – 0,19 in.)

4) Breng vet aan op de lip van de olieafdichting.

:  Vet 99000–25030

Inspecteren en afstellen van automatische 
transmissie

U4RS0B5106057

Inspecteren

Remschijven
Droog de schijven en inspecteer de voering op invreting, 
inbranding, afbladdering, sterke slijtage, verglazing, 
barsten en schilfers of metalen deeltjes.
Als de schijven een van de bovenvermelde tekenen 
vertonen, dienen ze te worden vervangen.

OPMERKING

• Als de schijfvoering afbladdert of 
verkleurt, moeten alle schijven worden 
vervangen.

• Alvorens nieuwe schijven te monteren, 
moeten deze minimaal twee uur in A/T-
vloeistof worden gedompeld.

 

(B)

(A)

I3RM0B510065-01

(B)

(A)

I3RM0B510066-01

I2RH0B510252-01

I2RH01510147-01



Automatische transmissie: 5A-173

Scheidingsplaten en borgplaten van de remmen
Droog de platen en controleer of ze verkleurd zijn. Als 
het oppervlak van de plaat glad en gelijk gekleurd is, 
moet de plaat opnieuw worden gebruikt. Als er tekenen 
zijn van ernstige verkleuring door verhitting of het 
oppervlak gekrast is, moet de plaat worden vervangen.

Remterugtrekveren
Meet de terugtrekveren van de rem.
Als er sporen zijn van extreme hitte of verbranding in de 
zone van de koppeling kunnen de veren door de hitte 
vervormd zijn en moeten ze worden vervangen.

Vrije lengte van de terugtrekveer van de 1ste en 
achteruitrem
“a”: 21,71 mm (0,855 in.)

Vrije lengte van de terugtrekveer van de 2de rem
“a”: 15,85 mm (0,624 in.)

OPMERKING

• Oefen niet te veel kracht uit op de veren bij 
het meten van de vrije lengte.

• Meet op verschillende plaatsen.
 

Vrijwielkoppeling Nr. 1

1) Monteer de vrijwielkoppeling Nr. 1 (2) op het 
achterste planeetzonnewiel (3).

2) Zet het achterste planeetzonnewiel vast, vergewis u 
ervan dat de vrijwielkoppeling Nr. 1 slechts in één 
richting kan draaien.
Als de vrijwielkoppeling in beide richtingen draait of 
in geen enkele richting draait, vervang ze dan door 
een nieuwe.

Afstelling

Voorspanning lager aan differentieelzijde

1) Breng A/T-vloeistof aan op het differentieel en 
monteer het op het transmissiehuis.

2) Monteer het koppelomvormerhuis op het 
transmissiehuis en span vervolgens de bouten (1) 
met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van het koppelomvormerhuis (a):  33 N·m (
3,3 kgf-m, 24,0 lb-ft)

I2RH0B510253-01

I2RH0B510173-01

I2RH0B510254-01

I2RH0B510255-01



5A-174 Automatische transmissie: 

3) Meet de voorspanning van het lager (a) met behulp 
van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09928–06050

Voorspanning lager aan differentieelzijde 
gemeten als startkoppel
In geval van een nieuw lager: 0,78 – 1,37 N·m (7,9 
– 13,9 kg-cm; 0,58 – 1,01 lb-ft)
In geval van een hergebruikt lager: 0,39 – 0,69 
N·m (3,9 – 6,9 kg-cm, 0,29 – 0,51 lb-ft)

4) Indien de lagervoorspanning niet aan het voorschrift 
beantwoordt, kies dan uit de onderstaande lijst een 
vulring met geschikte dikte. Stel vervolgens de 
voorspanning van het lager aan differentieelzijde af 
volgens het voorschrift.

Beschikbare vulringdiktes

OPMERKING

Teken de gemeten lagervoorspanning aan 
differentieelzijde op, want de 
lagervoorspanning van de tussenas moet 
worden afgesteld.
 

5) Verwijder het differentieelhuis.

Voorspanning tussenaslager

1) Breng A/T-vloeistof aan op de hulpas (1) en het 
differentieel (2) en monteer ze.

2) Monteer het koppelomvormerhuis op het 
transmissiehuis en span vervolgens de bouten met 
het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van het koppelomvormerhuis:  33 N·m (3,3 
kgf-m, 24,0 lb-ft)

3) Meet de voorspanning van het lager (b) met behulp 
van het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09928–06050

Voorspanning tussenaslager (b) gemeten als 
startkoppel
In geval van een nieuw lager: 0,33 – 0,76 N·m (3,3 
– 7,6 kg-cm, 0,24 – 0,55 lb-ft)
In geval van een hergebruikt lager: 0,17 – 0,38 
N·m (1,7 – 3,8 kg-cm, 0,12 – 0,28 lb-ft)

Dikte Identificatiemerkteken
1,80 mm (0,070 in.) A
1,85 mm (0,072 in.) B
1,90 mm (0,074 in.) C
1,95 mm (0,076 in.) D
2,00 mm (0,078 in.) E
2,05 mm (0,080 in.) F
2,08 mm (0,081 in.) G
2,11 mm (0,083 in.) H
2,14 mm (0,084 in.) J
2,17 mm (0,085 in.) K
2,20 mm (0,087 in.) L
2,23 mm (0,088 in.) M
2,26 mm (0,089 in.) N
2,29 mm (0,090 in.) P
2,32 mm (0,091 in.) Q
2,35 mm (0,092 in.) R
2,40 mm (0,094 in.) S
2,45 mm (0,096 in.) T
2,50 mm (0,098 in.) U
2,55 mm (0,100 in.) V
2,60 mm (0,102 in.) W
2,65 mm (0,104 in.) X
2,70 mm (0,106 in.) Y

I2RH0B510256-01

Voorspanning 
tussenaslager = (b) – Voorspanning lager 

aan differentieelzijde (a)

I2RH0B510257-01

I3RM0B510067-01



Automatische transmissie: 5A-175

4) Indien de lagervoorspanning niet aan het voorschrift 
beantwoordt, kies dan uit de onderstaande lijst een 
vulring met geschikte dikte. Stel vervolgens de 
voorspanning van het hulpaslager af volgens het 
voorschrift.

Beschikbare vulringdiktes

5) Verwijder het differentieel en de tussenas.

Automatische transmissie
U4RS0B5106058

LET OP!
 

• De automatische transmissie is 
samengesteld uit erg nauwkeurig 
vervaardigde onderdelen. Aangezien zelfs 
een gebrek in een klein onderdeel een 
olielek of een verslechterde werking kan 
veroorzaken, dient elk onderdeel 
zorgvuldig te worden gecontroleerd 
alvorens het te monteren.

• Blaas alle onderdelen schoon met 
perslucht. Gebruik nooit een wislap of 
doek.

• Alvorens nieuwe rem- of 
koppelingsschijven te monteren, moeten 
deze minimaal 2 uur in A/T-vloeistof 
worden gedompeld.

• Gebruik bij de montage nieuwe pakkingen 
en o-ringen.

• Smeer o-ringen met automatische-
transmissievloeistof.

• Breng automatische-transmissievloeistof 
aan op glijdende of draaiende 
oppervlakken van de onderdelen alvorens 
ze te monteren.

• Gebruik Suzuki Super Grease "C" om 
onderdelen op hun plaats te houden.

• Let erop druklagers en lagerloopringen in 
correcte richting en positie te monteren.

• Let erop dat de uiteinden van borgringen 
zich niet op een lijn bevinden met 
uitsparingen en correct in hun groef 
gemonteerd zijn.

• Gebruik geen kleefborgmiddel op 
pakkingen en soortgelijke onderdelen.

• Zorg ervoor dat elke bout en moer met het 
voorgeschreven koppel wordt 
aangetrokken.

 

Dikte Identificatiemerkteken
1,70 (0,066 in.) 1
1,75 (0,068 in.) 2
1,80 (0,070 in.) 3
1,85 (0,072 in.) 4
1,90 (0,074 in.) 5
1,93 (0,075 in.) 6
1,96 (0,077 in.) 7
1,99 (0,078 in.) A
2,02 (0,079 in.) B
2,05 (0,080 in.) C
2,08 (0,081 in.) D
2,11 (0,083 in.) E
2,14 (0,084 in.) F
2,17 (0,085 in.) G
2,20 (0,086 in.) H
2,25 (0,088 in.) K
2,30 (0,090 in.) L
2,35 (0,092 in.) M
2,40 (0,094 in.) N
2,45 (0,096 in.) P
2,50 (0,098 in.) Q
2,55 (0,100 in.) R
2,60 (0,102 in.) S
2,65 (0,104 in.) U
2,70 (0,106 in.) W



5A-176 Automatische transmissie: 

1) Monteer een nieuwe olieafdichting van de 
handbediende schakelas op het transmissiehuis.
Gebruik een speciaal gereedschap en een hamer 
om ze te monteren en breng vervolgens vet aan op 
de lip.

Speciaal gereedschap
(A):  09925–98210

“A”:  Vet 99000–25030

Montagediepte van de olieafdichting van de 
handbediende schakelas
“a”: 0,75 – 1,25 mm (0,03 – 0,05 in.)

2) Monteer een handbediende arreteerveer (1) op het 
transmissiehuis en span de bout van de 
handbediende veer aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Bout van de handbediende arreteerveer (a):  10 
N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

3) Monteer de parkeerblokkeerpalstang (2) op de 
hefboom van de handbediende klep (1).

4) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe hefboom van 
de handbediende klep (1), monteer een nieuwe 
handbediende schakelas (4), een nieuw 
afstandsstuk (3) en de hefboom van de 
handbediende klep op het transmissiehuis.

5) Monteer de hefboompen van de handbediende klep 
(2) met behulp van een veerpen-
uitbouwgereedschap met een diameter van 3 mm 
(0,12 in.) (5) en een hamer en draai vervolgens het 
afstandsstuk in de hiernaast afgebeelde positie. 
Stuik vervolgens het aftandsstuk met een drevel.

6) Monteer de parkeerblokkeerpalsteun (1) op het 
transmissiehuis.

Aantrekkoppel
Bout van parkeerblokkeerpalsteun (a):  7,5 N·m (
0,75 kgf-m, 5,5 lb-ft)

“a”

(A)

“A”

I2RH0B510258-01

I2RH0B510259-01

I2RH0B510260-01

I2RH0B510261-01

I2RH0B510262-01



Automatische transmissie: 5A-177

7) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ringen en 
monteer ze op de zuiger van de 1ste en achteruitrem 
(3).

8) Monteer de zuiger van de 1ste en achteruitrem (1) 
op het transmissiehuis (2).

OPMERKING

Let erop de o-ring niet te beschadigen tijdens 
het monteren van de zuiger van de 1ste en 
achteruitrem.
 

9) Monteer de terugtrekveer van de 1ste en 
achteruitrem (1) op het transmissiehuis (2).

10) Breng A/T-vloeistof aan op de schijven (2), de 
scheidingsplaten (3) en de borgplaat (1) van de 1ste 
en achteruitrem en monteer ze vervolgens op het 
transmissiehuis.

11) Druk de terugtrekveer van de 1ste en achteruitrem 
samen met behulp van het speciale gereedschap en 
een hydraulische pers en breng vervolgens een 
borgring aan.

LET OP!
 

Beschadig de terugtrekveer, de schijven, de 
platen en de zuiger van de 1ste en 
achteruitrem niet door de terugtrekveer van 
de 1ste en achteruitrem meer dan 0,8 mm 
(0,031 in.) verder dan de originele 
montagepositie in te drukken.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09926–97620

1. Binnenste o-ring 2. Buitenste o-ring

I2RH0B510263-01

I2RH0B510264-01

I2RH0B510265-01

I2RH0B510266-01

I2RH0B510267-01



5A-178 Automatische transmissie: 

12) Monteer de borgring van de plaat van de 1ste en 
achteruitrem zo dat de beide uiteinden zich op de 
correcte plaats bevinden, zoals getoond in de 
afbeelding.

13) Meet met behulp van speciaal gereedschap de 
zuigerslag van de 1ste en achteruitrem wanneer 
perslucht (400 – 800 kPa, 4 – 8 kg/cm2, 57 – 113 psi) 
door de olie-opening wordt geblazen.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701
(C):  09952–06020

Zuigerslag 1ste en achteruitrem
Standaard: 0,791 – 1,489 mm (0,0311 – 0,0586 in.)

14) Monteer een reductieaandrijfwiel (1) op het 
transmissiehuis (3) met speciaal gereedschap en 
een hydraulische pers.

LET OP!
 

• Gebruik het transmissiehuis niet als basis 
om het reductieaandrijfwiel op zijn plaats 
te persen.

• Oefen met de hydraulische pers niet meer 
dan 20 kN (2000 kg, 4410 lb) drukkracht uit. 
Anders kan het reductieaandrijfwiellager 
beschadigd geraken.

 

OPMERKING

Vervang het reductieaandrijfwiel altijd samen 
met het aangedreven reductiewiel en nooit 
alleen.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09951–18210
(B):  09944–78210

15) Monteer de parkeerblokkeerpal (1) en de veer (2). 
Breng A/T-vloeistof aan op de parkeerblokkeerpalas 
en monteer hem vervolgens in het transmissiehuis.

[A]: Correct [B]: Fout

I2RH0B510268-01

I2RH0B510269-01

2. Blok dat het transmissiehuis lichtjes hoger kan stellen.

I2RH0B510270-01

I2RH0B510271-01



Automatische transmissie: 5A-179

16) Monteer een nieuw planetaire tandkrans (1) op het 
reductieaandrijfwiel (3) met de speciale 
gereedschappen en een hydraulische pers.

LET OP!
 

• Hergebruik de planetaire tandkrans niet. 
Hierdoor zou immers schade kunnen 
worden toegebracht aan het planetaire 
tandwiel en/of de reductietandwielen.

• Gebruik het transmissiehuis niet als basis 
om de planetaire tandkrans op zijn plaats 
te persen.

• Oefen met de hydraulische pers niet meer 
dan 20 kN (2000 kg, 4410 lb) drukkracht uit. 
Anders kan het reductieaandrijfwiellager 
beschadigd geraken.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09951–18210
(B):  09944–78210

17) Draai het tussentandwiel bij 100 omw/min met 
behulp van een kleine momentsleutel en meet de 
voorspanning.

LET OP!
 

• Draai de moer niet vaster dan 
voorgeschreven, om te voorkomen dat de 
moer van het reductieaandrijftandwiel 
breekt.

• Voer deze procedure uit op een rubberen 
mat om het transmissiehuis niet te 
beschadigen.

 

Voorspanning reductietandwiellager gemeten als 
startkoppel.
Standaard: 0,05 – 0,35 N·m (0,5 – 3,5 kg-cm, 0,036 
– 0,253 lb-ft)

18) Stuik de moer van het reductieaandrijfwiel (1).

19) Breng A/T-vloeistof aan op het planetaire 
tandwielstelsel (1) en monteer het op de planetaire 
tandkrans.

2. Blok dat het transmissiehuis lichtjes hoger kan stellen.

I2RH0B510272-01

I2RH0B510273-01

I2RH0B510274-01

1

I2RH0B510275-01



5A-180 Automatische transmissie: 

20) Controleer op volgende wijze of het planetaire 
tandwielstelsel correct gemonteerd is.
Meet de afstand "a" met behulp van een 
micrometerschuifmaat (1) en een richtliniaal (2). Als 
de gemeten waarde niet aan het voorschrift voldoet, 
verwijder dan het planetair tandwielstelsel en 
monteer het correct.

Afstand tussen planeettandwielstelsel en 
pasvlak van transmissiehuis.
“a”: Meer dan 49,9 m (1,965 in.)

21) Breng A/T-vloeistof aan op de vrijwielkoppeling Nr.2 
(1) en monteer ze op het planetaire tandwielstelsel. 
Controleer vervolgens of de planeetwieldrager enkel 
tegen de wijzers van de klok in draait "A" en niet met 
de wijzers van de klok mee "B".

22) Monteer de veerhouder van de buitenloopring van 
de vrijwielkoppeling (1).

23) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe 
remtrommelpakking (1) en monteer de pakking op 
het transmissiehuis.

24) Breng A/T-vloeistof aan op de borgplaat (1), de 
schijven (2) en de scheidingsplaten (3) van de 2de 
rem en monteer ze op het transmissiehuis.

25) Monteer de terugtrekveer van de 2de rem (1) op het 
transmissiehuis.

“a”

“a”

2 1

I2RH0B510276-01

I2RH0B510277-01

I2RH0B510278-01

I2RH0B510279-01

2 3

1

I2RH0B510280-01

1

I2RH0B510281-01



Automatische transmissie: 5A-181

26) Breng A/T-vloeistof aan op de zuiger van de 2de rem 
(1) en breng het uitstekende deel van de zuiger van 
de 2de rem op één lijn met de groef in het 
transmissiehuis en monteer.

27) Monteer de veerring van de 2de rem (1) met behulp 
van speciaal gereedschap en een hydraulische pers.

LET OP!
 

Let erop de zuiger van de 2de rem, de 
terugtrekveren, de platen en de schijven niet 
te beschadigen door  de 2de rem meer dan 
0,4 mm (0,016 in.) verder dan de originele 
montagepositie in te drukken.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09926–96050

28) Breng A/T-vloeistof aan op de druklagerloopring van 
het voorste planetaire zonnewiel (2) en monteer 
deze op het voorste zonnewiel (1).

29) Breng A/T-vloeistof aan op het voorste planetaire 
zonnewiel (1) en monteer het op het planetaire 
tandwielstelsel (2).

30) Monteer de borgring van de borgplaat van de O/D- 
en 2de vrijlooprem (1).

LET OP!
 

Let erop de borgring van de borgplaat van de 
O/D- en 2de vrijlooprem correct in de groef 
van het transmissiehuis te monteren.
 

31) Breng vet aan op het glijdende contactoppervlak van 
de drukring van de planeetwieldrager (1) en monteer 
de ring op het planetaire tandwielstelsel.

“A”:  Vet 99000–25030

32) Breng A/T-vloeistof aan op de vrijwielkoppeling Nr.1 
(3) en monteer deze vrijwielkoppeling Nr. 1 (3) op 
het achterste planetaire zonnewiel (2).

I2RH0B510282-01

I2RH0B510283-01

I2RH0B510285-01

I2RH0B510286-01

I2RH0B510287-01

I2RH0B510288-01



5A-182 Automatische transmissie: 

33) Breng A/T-vloeistof aan op het druklager van het 
planetaire tandwiel (1) en monteer het op de 
vrijwielkoppeling Nr.1 (3).

34) Breng A/T-vloeistof aan op het geheel van de 
achterste planetaire zonnewiel en de 
vrijwielkoppeling Nr.1 (1) en monteer ze in het 
transmissiehuis (2).

35) Breng A/T-vloeistof aan op de druklagerloopring van 
het achterste zonnewiel (1) en monteer deze op het 
achterste zonnewiel (2).

36) Breng A/T-vloeistof aan op de druklagerloopring van 
het achterste zonnewiel (1) en monteer deze op de 
vooruitkoppelingsnaaf (2).

37) Breng A/T-vloeistof aan op de vooruitkoppelingsnaaf 
(1) en monteer deze op het transmissiehuis (2).

38) Breng A/T-vloeistof aan op de achterste 
druklagerloopring (3), het druklager (2) en de 
voorste loopring (1)  van de tussenas en monteer 
deze op het geheel van vooruit- en 
achteruitkoppeling (4).

Afmeting van lagerloopring

I2RH0B510289-01

I2RH0B510290-01

I2RH0B510291-01

Voorste loopring Achterste loopring
Buitendiamet
er

30,6 mm (1,20 in.) 28,2 mm (1,11 in.)

Dikte 2,0 mm (0,08 in.) 2,0 mm (0,08 in.)

I2RH0B510292-01

I2RH0B510293-01

I2RH0B510294-01



Automatische transmissie: 5A-183

39) Breng A/T-vloeistof aan op het geheel van vooruit- 
en achteruitkoppeling (1).
Draai het geheel van vooruit- en achteruitkoppeling 
tijdens de montage regelmatig met de wijzers van de 
klok mee en tegen de wijzers van de klok in, om de 
koppelingsschijven op de naven te passen.

OPMERKING

Breng de tanden van de schijven van de 
vooruit- en achteruitkoppeling op één lijn 
voor een gemakkelijkere montage.
 

40) Controleer op volgende wijze of het geheel van 
vooruit- en achteruitkoppeling correct gemonteerd is.
Meet de afstand "a" met behulp van een 
micrometerschuifmaat (1) en een richtliniaal (2). 
Indien de afstand niet aan het voorschrift 
beantwoordt, verwijder dan het geheel van vooruit- 
en achteruitkoppeling, de vooruitkoppelingsnaaf, het 
achterste planetaire zonnewiel en de 
vrijwielkoppeling Nr.1 en hermonteer ze correct.

Afstand tussen het geheel van vooruitkoppeling 
en achteruitkoppeling en het pasvlak van het 
transmissiehuis.
“a”: 27,1 – 29,4 mm (1,067 – 1,157 in.)

41) Breng A/T-vloeistof aan op de borgplaat (4), de 
scheidingsplaat (3), de schijven (2) en de 
achterplaat (1) van de OD- en 2de vrijlooprem en 
monteer ze vervolgens op het transmissiehuis.

I2RH0B510295-01

“a”

“a”

1

2

I2RH0B510296-01

I2RH0B510297-01



5A-184 Automatische transmissie: 

42) Meet de zuigerslag van de O/D- en 2de vrijlooprem.
• Meet afstand "a" vanaf het pasvlak van de 

transmissiebehuizing tot de achterste plaat van de 
O/D- en 2de vrijlooprem (1) met een richtliniaal en 
een micrometerschuifmaat.

• Meet met behulp van een richtliniaal en een 
micrometerschuifmaat afstand "b" vanaf de zuiger 
van de O/D- en 2de vrijlooprem (2) tot aan het 
pasvlak van het achterste deksel.

• Bereken de zuigerslag aan de hand van de 
gemeten afstanden "a" en "b".

• Zuigerslag = “a” – “b”

Zuigerslag van de O/D- en 2de vrijlooprem
Standaard: 0,65 – 1,05 mm (0,026 – 0,041 in.)

Indien de zuigerslag niet aan het voorschrift 
beantwoordt, kies dan uit de onderstaande tabel een 
achterplaat van de O/D- en 2de vrijloop met 
geschikte dikte en vervang ze.

Beschikbare achterplaatdiktes van O/D- en 2de 
vrijlooprem

43) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe pakkingen van 
de 2de rem (1) en monteer deze op het 
transmissiehuis (2).

44) Breng A/T-vloeistof aan op het druklager van de 
achteruitkoppelingstrommel (1) en monteer dit op 
het geheel van de vooruit- en achteruitkoppeling (2).

45) Verwijder volledig het afdichtmiddel van het pasvlak 
van het achterdeksel van de transmissie (1).

46) Breng nieuw afdichtmiddel aan op het pasvlak van 
het achterdeksel van de transmissie (1) met behulp 
van een applicatietuitje (2) met een doorsnede van 
1,2 mm (0,047 in.), zoals getoond in de afbeelding.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31230

47) Monteer het achterdeksel van de transmissie op het 
transmissiehuis.

48) Monteer haak (2) op zijn plaats, zoals getoond in de 
afbeelding.

Dikte Identificatiemerkteken
1,8 mm (0,071 in.) 1
2,0 mm (0,079 in.) 2
2,2 mm (0,087 in.) 3
2,4 mm (0,094 in.) 4
2,6 mm (0,102 in.) 5

I2RH0B510298-01

I2RH0B510299-01

I2RH0B510300-01

“A”

2

1

I2RH0B510301-01



Automatische transmissie: 5A-185

49) Span de bouten van het achterdeksel (1) aan.

Aantrekkoppel
Bout van achterdeksel (a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 
18,0 lb-ft)

50) Monteer de linkerplaat van het vloeistofreservoir (1).

Aantrekkoppel
Bout van de linkerplaat van het 
vloeistofreservoir (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

51) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe 
regelaarpakking Nr.2 (1) en monteer deze op het 
transmissiehuis.

52) Breng A/T-vloeistof aan op het differentieel (1) en de 
hulpas (2) en monteer ze op het transmissiehuis.

53) Breng A/T-vloeistof aan op de direct-koppelingsnaaf 
(1) en monteer deze op het planetair tandwielstelsel.

54) Breng A/T-vloeistof aan op het achterste druklager 
van de ingaande as (1) en de druklagerloopring (2) 
en monteer deze in de naaf van de direct-koppeling 
(3).

I3RM0B510068-01

I2RH0B510303-01

I2RH0B510304-01

1

2

I4RS0A510036-01

I2RH0B510306-01

I2RH0B510307-01



5A-186 Automatische transmissie: 

55) Breng A/T-vloeistof aan op het voorste druklager van 
de ingaande as (1) en monteer dit op de direct-
koppeling (2).

56) Breng A/T-vloeistof aan op de direct-koppeling (1).
Draai de direct-koppeling tijdens de montage 
regelmatig met de wijzers van de klok mee en tegen 
de wijzers van de klok in, om de koppelingsschijven 
op de naaf te passen.

OPMERKING

Breng de tanden van de schijven van de 
direct-koppeling op één lijn voor een 
gemakkelijkere montage.
 

57) Controleer op volgende wijze of de direct-koppeling 
correct gemonteerd is.
Meet de afstand "a" met behulp van een 
micrometerschuifmaat (1) en een richtliniaal (2). 
Indien de afstand niet aan het voorschrift 
beantwoordt, verwijder dan de direct-koppeling, de 
naaf van de direct-koppeling en hermonteer ze 
correct.

Afstand tussen direct-koppeling en pasvlak van 
transmissiehuis.
“a”: 10,5 – 11,3 mm (0,413 – 0,445 in.)

58) Monteer de oliepomp (1) op het transmissiehuis.

Aantrekkoppel
Bout van de oliepomp (a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 
18,0 lb-ft)

I2RH0B510308-01

I2RH0B510309-01

“a”

“a”

1

2
I2RH0B510310-01

I2RH0B510311-01



Automatische transmissie: 5A-187

59) Vergewis u ervan dat de ingaande as (1) soepel 
ronddraait.

60) Meet de axiale speling van de ingaande as.
Breng een meetklok aan op het uiteinde van de 
ingaande as (1) en meet de axiale speling van de 
ingaande as.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Axiale speling van de ingaande as
0,3 – 0,9 mm (0,012 – 0,035 in.)

Wanneer de axiale speling van de ingaande as niet 
beantwoordt aan de voorschriften, kies dan uit de 
onderstaande tabel een voorste ingangsasdruklager 
met aangepaste dikte en gebruikt dit.

Beschikbare diktes voor voorste druklagers van 
de ingaande as:

61) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ring en 
monteer hem op het ontluchterkoppelstuk (2). 
Monteer vervolgens het ontluchterkoppelstuk op het 
transmissiehuis.

62) Monteer de ontluchterslang (1).

63) Reinig het pasvlak tussen het transmissiehuis (1) en 
het koppelomvormerhuis.

64) Breng afdichtmiddel aan op het 
koppelomvormerhuis met behulp van een 
applicatietuitje (2) met een doorsnede van 1,2 mm 
(0,047 in.), zoals getoond in de afbeelding.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31230

65) Monteer het koppelomvormerhuis op het 
transmissiehuis en span vervolgens de bouten met 
het voorgeschreven koppel aan.

LET OP!
 

Breng alvorens de vier bouten te monteren 
afdichtmiddel aan op hun schroefdraad, 
zoals getoond in de afbeelding.
 

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31230

Aantrekkoppel
Bout van het koppelomvormerhuis (a):  33 N·m (
3,3 kgf-m, 24,0 lb-ft)

Dikte Buitendiameter Binnendiameter
3,45 mm
(0,14 in.)

48,5 mm
(1,90 in.)

32,9 mm
(1,30 in.)

4,05 mm
(0,16 in.)

48,5 mm
(1,90 in.)

32,5 mm
(1,28 in.)

I2RH0B510312-01

I2RH0B510313-01

I2RH0B510314-01

1 2

“A”

I2RH0B510315-01

I3RM0B510069-01



5A-188 Automatische transmissie: 

66) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ring en 
monteer hem op de bout van het transmissiehuis (1). 
Monteer vervolgens de bout van het transmissiehuis 
op het transmissiehuis (2).

Aantrekkoppel
Bout van transmissiehuis (a):  7,5 N·m (0,75 kgf-
m, 5,5 lb-ft)

67) Monteer nieuwe o-ringen op elke accumulatorzuiger 
en breng er A/T-vloeistof op aan.

Formaat accumulator-o-ring

OPMERKING

Zorg ervoor dat de o-ringen niet verdraaid of 
geplet worden bij het monteren.
 

68) Monteer de accumulatorzuigers en -veren B1, C1, 
C2.

Identificatie accumulatorzuiger

Identificatie accumulatorveer

o-ringnaam
Binnendi
ameter

Doorsne
de

Grote accumulator-o-ring B1 (2)
Grote accumulator-o-ring C1 (2)
Grote accumulator-o-ring C2 (2)
– De bovenste drie o-ringen zijn 
identiek.

29,4 mm 
(1,16 in.)

2,6 mm 
(0,10 in.)

Kleine accumulator-o-ring B1 
(4)

19,7 mm 
(0,78 in.)

2,6 mm 
(0,10 in.)

Kleine accumulator-o-ring C1 
(6)
Kleine accumulator-o-ring C2 
(6)
– De bovenste twee o-ringen 
zijn identiek.

21,8 mm 
(0,86 in.)

2,6 mm 
(0,10 in.)

I2RH0B510317-01

Zuigernaam
Identificatie door 

ingestampte letters op 
zuiger

Accumulatorzuiger B1 (3) SB-1
Accumulatorzuiger C1 (5) S2C-1
Accumulatorzuiger C2 (8) S2C-2

Veernaam
Kleur van 

identificatieverf
Veer Nr. 2 Accumulator B1 
(1)

Roze

Veer Nr. 2 Accumulator C1 
(7)

Lichtblauw

Veer Nr. 2 Accumulator C2 
(9)

Geel

I2RH0B510318-01



Automatische transmissie: 5A-189

69) Breng A/T-vloeistof aan op de afsluitklep (1) en de 
veer (2) van de koeler en monteer ze op het 
transmissiehuis (3).

70) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe 
regelaarpakking Nr.1 (1) en monteer deze op het 
transmissiehuis.

71) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ring en 
monteer hem op de bedradingsbundelstekker (3) 
van het kleppenblok naar het transmissiehuis.

LET OP!
 

Let erop de 
transmissievloeistoftemperatuursensor (2) 
niet te beschadigen ter hoogte van de nauwe 
ingang van het huis wanneer u de 
bedradingsbundel van het kleppenblok (1) in 
de transmissiebehuizing steekt.
De sensor kan door een onvoorzichtige 
behandeling defect geraken.
 

Aantrekkoppel
Stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 
(a):  5,5 N·m (0,55 kgf-m, 4,0 lb-ft)

72) Monteer de stang van de handbediende klep (1) op 
de hefboom van de handbediende klep (3) en 
monteer vervolgens het kleppenblok (2) op het 
transmissiehuis.

I2RH0B510319-01

I2RH0B510320-01

I2RH0B510321-01

I2RH0B510322-01



5A-190 Automatische transmissie: 

73) Trek de bouten met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van kleppenblok:  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,0 lb-
ft)

Lengte van kleppenblokbout

74) Verbind de stekkers van de solenoïde met de 
solenoïdekleppen en identificeer hun 
montageposities via de draadkleuren en monteer 
een transmissievloeistoftemperatuursensor op zijn 
klem.

Specificatie solenoïdeklepstekker

75) Monteer de oliezeef (1).

Aantrekkoppel
Oliezeefbout (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

Bout Lengte “a”: Stuks
A (1) 20 mm (0,79 in.) 6
B (2) 28 mm (1,10 in.) 5
C (3) 49 mm (1,93 in.) 1
D (4) 36 mm (1,42 in.) 1
E (5) 40 mm (1,58 in.) 1

I2RH0B510323-01

Solenoïdeklepstekker Draadkleur
Schakelsolenoïdeklep-A (1) Wit
Schakelsolenoïdeklep-B (2) Zwart
Timingsolenoïdeklep (3) Geel

TCC-drukregelsolenoïdeklep (4)
Lichtgroen/

bruin
Drukregelsolenoïdeklep (5) Grijs / Groen
Transmissievloeistoftemperatuurse
nsor (6)

Oranje

1

2

3

54

6
I4RS0A510030-01

I2RH0B510325-01



Automatische transmissie: 5A-191

76) Monteer de oliereinigingsmagneten (1) in het 
oliecarter (2).

OPMERKING

Verwijder eventuele metalen deeltjes van de 
magneten alvorens de magneten te 
monteren.
 

77) Monteer de nieuwe oliecarterpakking (1) tussen het 
transmissiehuis en het oliecarter (2).

78) Draai de oliecarterbouten diagonaal en geleidelijk 
aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout van oliecarter (a):  7,0 N·m (0,7 kgf-m, 5,0 
lb-ft)

79) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ring en 
monteer hem op het koppelstuk van de 
vloeistofinlaat (1). Monteer vervolgens het 
koppelstuk van de vloeistofinlaat op het 
transmissiehuis.

Aantrekkoppel
Koppelstuk vloeistofuitlaat (a):  25 N·m (2,5 kgf-
m, 18,0 lb-ft)

80) Monteer de nieuwe pakkingen (2) en monteer de 
vloeistofkoelerleidingen.

Aantrekkoppel
Verbindingsbout van vloeistofkoelerleiding (b):  
22 N·m (2,2 kgf-m, 16,0 lb-ft)
Bout van vloeistofkoelerleiding (c):  10 N·m (1,0 
kgf-m, 7,5 lb-ft)

81) Breng A/T-vloeistof aan op de nieuwe o-ring en 
monteer hem op de vloeistofvulbuis. Monteer 
vervolgens de vloeistofvulpijp op het 
transmissiehuis.

Aantrekkoppel
Bout van vloeistofvulpijp (d):  10 N·m (1,0 kgf-m, 
7,5 lb-ft)

82) Breng A/T-vloeistof aan op de o-ringen van elke 
sensor en monteer de toerentalsensor van de 
ingaande as (1) en de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) (2).

Aantrekkoppel
Bout van toerentalsensor van de ingaande as 
(a):  5,5 N·m (0,55 kgf-m, 4,0 lb-ft)
Bout van de toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS) (b):  13 N·m (1,3 kgf-m, 9,5 lb-ft)

83) Monteer bedradingsbundelsteun (3) en 
keuzekabelklem (4).

Aantrekkoppel
Bout van bedradingsbundelsteun (c):  23 N·m (
2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)
Bout van keuzekabelklem (d):  10 N·m (1,0 kgf-
m, 7,5 lb-ft)

I2RH0B510326-01

I2RH0B510327-01

(c)

(d)

(b)

2

1,(a)

(b)

2

I3RM0B510070-01

I3RM0B510071-01



5A-192 Automatische transmissie: 

84) Monteer de transmissiebereiksensor op het 
transmissiehuis en span vervolgens de bouten met 
het voorgeschreven koppel aan.

85) Monteer de borgring (1) en span de borgmoer (2) 
met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Borgmoer van transmissiebereiksensor (a):  7 
N·m (0,7 kgf-m, 5,0 lb-ft)

86) Zet de handbediende keuzehendel (1) tijdelijk in het 
N-bereik in deze stap.

87) Beweeg de handbediende keuzehendel volledig 
tegen de wijzers van de klok en kies daarna het 
bereik "N" door de hendel 2 stappen terug te 
plaatsen met de wijzers van de klok mee.

88) Verwijder de handbediende keuzehendel (1) in deze 
stap.

89) Draai de sensorbouten (4) los en breng de 
naaldrichting op de borgring (2) en de referentielijn 
"N" (3) op de transmissiebereiksensor op één lijn 
door de sensor te verdraaien.

90) Trek de sensorbouten met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van transmissiebereiksensor (b):  5,5 N·m (
0,55 kgf-m, 4,0 lb-ft)

91) Verbuig de tanden van de borgring (1) om te 
voorkomen dat de borgring zich nog verplaatst.

92) Monteer de handbediende keuzehendel (1).

Aantrekkoppel
Moer van de handbediende keuzehendel (a):  13 
N·m (1,3 kgf-m, 9,5 lb-ft)

I3RM0B510072-01

I3RM0B510073-01

I3RM0B510074-01

1

I3RM0B510075-01

1

(a)

I3RM0B510076-01



Automatische transmissie: 5A-193

93) Monteer de linkermotorophangsteun (1).

Aantrekkoppel
Bout van de linkermotorophangsteun (a):  55 
N·m (5,5 kgf-m, 40,0 lb-ft)

94) Monteer de koppelomvormer (3) en hou daarbij 
rekening met het volgende.

LET OP!
 

• Zorg ervoor dat het pompnaafgedeelte van 
de omvormer vrij is van krassen, braam of 
schade alvorens de omvormer te 
monteren, want anders zouden er 
olielekken kunnen ontstaan.

• Draag er zorg voor de omvormer niet op 
het oliepomptandwiel te laten vallen. 
Eventuele schade aan het tandwiel kan een 
ernstig probleem veroorzaken.

 

• Breng bij de montage van de koppelomvormer de 
uitlijngroeven (1) van de koppelomvormer en het 
uitstekende deel (2) van het aandrijftandwiel van 
de oliepomp op één lijn.

• Let er bij de montage van de koppelomvormer op 
de oliedichting van de oliepomp niet te 
beschadigen.

• Controleer na de montage van de 
koppelomvormer of de afstand "a" is zoals 
voorgeschreven.

Montagepositie van koppelomvormer
“a”: Meer dan 19,9 mm (0,783 in.)

• Controleer de koppelomvormer op soepele 
rotatie.

• Breng vet aan rond de cup (6) in het midden van 
de koppelomvormer.

“C”:  Vet 99000–25010

I3RM0B510077-01

4. Flensmoer
5. Koppelomvormerhuis

I2RH0B510337-01



5A-194 Automatische transmissie: 

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B5107001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen keuzekabel: ”
“Onderdelen van de automatische transmissie: ”
“Onderdelen automatische transmissie: ”
“Onderdelen oliepomp: ”
“Onderdelen achterste transmissiedeksel (O/D en 2de vrijloopremzuiger): ”
“Onderdelen kleppenblok: ”
“Onderdelen differentieel: ”
 

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

A/T-vloeistofaftapplug 17 1,7 12,5 ) / ) / )
Bout van transmissiebereiksensor 5,5 0,55 4,0 ) / )
Bout van de toerentalsensor van de uitgaande 
as (VSS) 13 1,3 9,5 ) / )

Bout van toerentalsensor van de ingaande as 5,5 0,55 4,0 ) / )
Stekker van de kleppenblokbedradingsbundel 5,5 0,55 4,0 ) / )
Schakelsolenoïdebout 11 1,1 8,0 )
Oliezeefbout 10 1,0 7,5 ) / )
Bout van oliecarter 7,0 0,7 5,0 ) / )
Bevestigingsbout en -moer van transmissie en 
motor 85 8,5 61,5 )

Bout van aandrijfplaat op koppelomvormer 19 1,9 14,0 )
Bout transmissieversterking 55 5,5 40 )
Bout en moer van startmotor 50 5,0 36,5 )
Bout van oliepomp 10 1,0 7,5 )
Bout van achterdeksel 7,5 0,75 5,5 )
Solenoïdeklepbout 11 1,1 8,0 )
Bout van kroonwiel 78 7,8 56,5 )
Bout van koppelomvormerhuis 7,5 0,75 5,5 )
Bout van de smeerleidingklem 5,5 0,55 4,0 )
Bout van de rechterplaat van het 
vloeistofreservoir 5,5 0,55 4,0 )

Bout van het koppelomvormerhuis 33 3,3 24,0 ) / ) / )
Bout van de handbediende arreteerveer 10 1,0 7,5 )
Bout van parkeerblokkeerpalsteun 7,5 0,75 5,5 )
Bout van achterdeksel 25 2,5 18,0 )
Bout van de linkerplaat van het 
vloeistofreservoir 10 1,0 7,5 )

Bout van de oliepomp 25 2,5 18,0 )
Bout van transmissiehuis 7,5 0,75 5,5 )
Bout van kleppenblok 11 1,1 8,0 )
Koppelstuk vloeistofuitlaat 25 2,5 18,0 )
Verbindingsbout van vloeistofkoelerleiding 22 2,2 16,0 )
Bout van vloeistofkoelerleiding 10 1,0 7,5 )
Bout van vloeistofvulpijp 10 1,0 7,5 )
Bout van bedradingsbundelsteun 23 2,3 17,0 )
Bout van keuzekabelklem 10 1,0 7,5 )
Borgmoer van transmissiebereiksensor 7 0,7 5,0 )
Moer van de handbediende keuzehendel 13 1,3 9,5 )
Bout van de linkermotorophangsteun 55 5,5 40,0 )



Automatische transmissie: 5A-195

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B5108001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen keuzekabel: ”
“Onderdelen van de automatische transmissie: ”
“Onderdelen automatische transmissie: ”
“Onderdelen oliepomp: ”
“Onderdelen direct-koppeling: ”
“Onderdelen vooruit- en achteruitkoppeling: ”
“Onderdelen 2de remzuiger: ”
“Onderdelen achterste transmissiedeksel (O/D en 2de vrijloopremzuiger): ”
“Onderdelen tussenas: ”
“Onderdelen kleppenblok: ”
“Onderdelen differentieel: ”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B5108002

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / )

SUZUKI Super Grease C Onderdeelnr.: 99000–
25030

) / ) / ) / ) / ) / )

Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1216B Onderdeelnr.: 99000–
31230

) / ) / )

09900–20605 09900–20607
Schuifmaat (1/100 mm, 10–
34 mm)

Meetklok

) / ) / ) ) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / )

09900–20701 09913–50121
Magnetische standaard Uitbouwgereedschap voor 

oliekeerring
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / )

)

09913–61510 09913–70123
Lagertrekker Inbouwgereedschap voor 

lager
) ) / )

09913–84510 09913–85210
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) / ) / ) )



5A-196 Automatische transmissie: 

09923–78210 09924–74510
Inbouwgereedschap voor 
lager

Handvat voor lager en 
oliekeerring

) ) / ) / ) / ) / ) / ) / )

09925–37811–001 09925–88210
Oliedrukmeter Hulpstuk voor lagertrekker
) ) / )

09925–98210 09925–98221
Inbouwgereedschap voor 
lager van ingaande as

Inbouwgereedschap voor 
lager

) )

09926–37610–001 09926–37610–002
Lagertrekker Hulpstuk voor lagertrekker
) / ) ) / )

09926–37610–003 09926–37610
Hulpstuk voor lagertrekker Lagertrekker
) / ) ) / )

09926–58010 09926–96030
Hulpstuk voor lagertrekker Koppelingsveerspanner nr. 7
) ) / )

09926–96050 09926–97610
Remzuigerspanner Veerspanner
) / ) ) / )

09926–97620 09926–98310
Veerspanner Koppelingsveerspanner
) / ) ) / )



Automatische transmissie: 5A-197

09928–06050 09942–15511
Differentieelvoorspanningsa
dapter

Schuifhamer

) / ) ) / ) / ) / )

09944–78210 09944–88220
Steun voor 
lagerinbouwgereedschap

Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

) / ) ) / ) / ) / ) / ) / ) / )

09944–96011 09946–06710
Uitbouwgereedschap voor 
lagerbuitenloopring

Tussenlagerdummy

) / ) / ) / ) ) / )

09951–18210 09952–06020
Uit- en inbouwgereedschap 
voor oliekeerring nr. 2

Plaat nr. 2 van meetklok

) / ) ) / ) / ) / )

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / )



5B-1 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Handgeschakelde versnellingsbak

Voor Model Met M13- Motor

Algemene beschrijving

Constructie en onderhoud handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5211001

De versnellingsbak heeft vijf vooruitversnellingen en een achteruitversnelling via drie synchromeshes en drie assen 
(ingaande as, secundaire as en achteruitversnellingsas). Alle vooruitversnellingen hebben tandwielen die constant 
ingrijpen en de achteruitversnelling heeft een systeem met verschuifbare tandwielen met tussentandwiel.
De mof- en naafeenheid van de synchromesh voor lage versnellingen is gemonteerd op de secundaire as en wordt 
ingeschakeld met het 1ste of 2de tandwiel van de secundaire as; de mof- en naafeenheid van de synchromesh voor 
hoge versnellingen is gemonteerd op de ingaande as en wordt ingeschakeld met het 3de of 4de tandwiel van de 
ingaande as.  De synchromesh voor de 5de versnelling op de ingaande as wordt ingeschakeld met het vijfde tandwiel 
op de ingaande as.
Om een krakend geluid van de achteruitversnelling te voorkomen wanneer in achteruit wordt geschakeld, wordt de 
achteruitschakelrem gebruikt.
Het synchromeshmechanisme met dubbele conussen is op de synchromesh van het tweede tandwiel geplaatst voor 
betere prestaties bij het schakelen naar de tweede versnelling.
De secundaire as van de versnellingsbak doet de tandwiel- en differentieeleenheid draaien, waardoor de voorste 
aandrijfassen op de voorwielen draaien.
Bij onderhoudswerkzaamheden moet u origineel afdichtmiddel of een gelijkwaardig product gebruiken op de 
contactvlakken van de aluminium transmissiebehuizing. De bevestigingsbouten van de behuizing moeten tot het 
voorgeschreven aantrekkoppel worden aangetrokken met een momentsleutel. Het is ook belangrijk dat alle 
onderdelen grondig worden gereinigd met reinigingsmiddel en drooggeblazen voordat ze opnieuw gemonteerd 
worden.
Wees daarnaast ook voorzichtig met het afstellen van de voorspanning van de conische rollagers van de secundaire 
as. Nieuwe synchromesh-ringen mogen niet worden gelapt door de tandwielconussen met behulp van lappasta 
voordat ze worden gemonteerd.



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-2

I4RS0B521001-01

1. Mof en naaf 5e tandwiel 8. Omkeertandwiel 
achteruitversnelling

15. 3e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak

2. 5e tandwiel ingaande as 9. Ingaande as 16. 2e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
3. 4e tandwiel ingaande as 10. Rechterbehuizing 17. Mof en naaf synchromesh lage versnelling
4. Mof en naaf synchromesh hoge versnelling 11. Zijafdekking 18. 1e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
5. 3e tandwiel ingaande as 12. 5e tandwiel secundaire as van de 

versnellingsbak
19. Kroonwiel

6. Linkerbehuizing 13. 4e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

20. Differentieelhuis

7. Omkeertandwielas 14. Hulpas 21. Rotor van rijsnelheidssensor



5B-3 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose bij handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5214001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Tandwielen slippen uit 
aangrijppunt

Versleten schakelvorkas Vervangen.
Versleten schakelvork of schakelmof Vervangen.
Zwakke of beschadigde pasveren Vervangen.
Versleten lagers op ingaande as of 
secundaire as van de versnellingsbak

Vervangen.

Versleten afgeschuinde tand op mof en 
tandwiel

Vervang mof en tandwiel.

Ruw schakelen Slecht afgestelde 
versnellingshendelregelkabel

Afstellen.

Onjuist of onvoldoende smeermiddel Bijvullen.
Onjuiste vrije slag van het 
koppelingspedaal

Vervang koppelingshoofdcilinder of 
koppelingspedaalarm.

Vervormde of gebroken koppelingsplaat Vervangen.
Beschadigde koppelingsdrukplaat Vervang het deksel van het koppelingshuis.
Versleten symchromesh-ring Vervangen.
Versleten afgeschuinde tand op mof of 
tandwiel

Vervang mof of tandwiel.

Versleten koppeling regelkabels 
versnellings-/keuzehendel

Vervangen.

Vervormde schakelas Vervangen.
Versleten regelkabels versnellings-/
keuzehendel

Vervangen.

Lawaai Onjuist of onvoldoende smeermiddel Bijvullen.
Beschadigde of versleten lager(s) Vervangen.
Beschadigde of versleten tandwiel(en) Vervangen.
Beschadigde of versleten synchromesh-
onderdelen

Vervangen.



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-4

Reparatie-instructies

Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak

U4RS0B5216001

1) Zorg voordat u olie ververst of controleert, dat de 
motor is gestopt en dat het voertuig horizontaal 
omhoog is gebracht.

2) Controleer terwijl het voertuig omhoog is gebracht 
het oliepeil en ga na of er zich olielekkage heeft 
voorgedaan.
Verhelp eventuele lekkages.

OPMERKING

Als het voertuig voor andere 
onderhoudswerkzaamheden dan 
olieverversing omhoog wordt gebracht, moet 
u ook altijd op olielekkage controleren.
 

3) Verwijder de olievulplug (2).
4) Verwijder de aftapplug (1) en tap de oude olie af.
5) Smeer afdichtmiddel op de schroefdraad van de 

aftapplug (1) en trek de plug met het 
voorgeschreven koppel aan.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Olieaftapplug transmissie (a):  21 N·m (2,1 kgf-
m, 15,5 lb-ft)

6) Giet nieuwe olie van het voorgeschreven type naar 
binnen tot deze tot de onderkant van de 
olievulplugopening (3) reikt zoals aangegeven in de 
afbeelding.

OPMERKING

We raden u aan tandwielolie API GL-4 75W-90 
te gebruiken.
 

Transmissie-oliespecificatie
: API GL-4 (Raadpleeg voor de SAE-classificatie 
het viscositeitsschema [A] in de afbeelding.)

Hoeveelheid transmissie-olie (referentie)
: 2,2 liter (4,8/3,9 US/Imp. pt)

7) Smeer afdichtmiddel op de schroefdraad van de 
oliepeil-/vulplug en trek de plug met het 
voorgeschreven koppel aan.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Oliepeil-/vulplug transmissie (b):  21 N·m (2,1 
kgf-m, 15,5 lb-ft)

I4RS0B521056D-01



5B-5 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Oliekeerring aan differentieelzijde vervangen
U4RS0B5216002

1) Breng het voertuig omhoog en tap de transmissie-
olie af.

2) Verwijder de voorste aandrijfas en/of de tussenas 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

3) Verwijder de olieafdichting (1) met het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–50121

4) Als u de oliekeerring (1) bevestigt, moet deze met de 
veer naar binnen worden geplaatst. Gebruik speciaal 
gereedschap en een hamer voor de montage.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75510

5) Breng vet aan op de oliekeerringlip en controleer 
tegelijkertijd de aandrijfas op de plaats waar deze de 
oliekeerring raakt. Controleer of deze glad is.

“A”:  Vet 99000–25010

6) Steek de voorste aandrijfas en/of de tussenas in 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

7) Vul de voorgeschreven transmissie-olie bij zoals 
beschreven in “Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor” en 
controleer of de olie is afgedicht met een 
oliekeerring.

(A)

1

I4RH01520003-01

IYSY01520005-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-6

Onderdelen van de versnellingshendel en -kabel
U4RS0B5216003

1

7

3

4

(a)6

A

8 (b)

2 (c)

5

9

A

I4RS0B521003-01

1. Knop van de versnellingshendel 6. Bevestigingsmoer versnellingshendeleenheid : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
2. Bout van kabelbeugel  7. Versnellingshendeleenheid : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
3. Balg versnellingshendel 8. Bout kabeldoorsteekrubber : Niet opnieuw gebruiken.
4. Versnellingshendelkabel

: Breng vet 99000-25010 aan op het 
kabeluiteinde.

9. Kabelbeugel

5. Versnellingshendelregelkabel
: Breng vet 99000-25010 aan op het 
kabeluiteinde.

: 13 N·m (1,3 kg-m, 9,5 lb-ft)



5B-7 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Versnellingshendel en -kabel uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5216004

Uitbouwen

1) Verwijder het consolehuis.
2) Ontkoppel de kabeluiteinden (5) van de draaipen (6) 

van de versnellingshendeleenheid.
3) Ontkoppel de versnellingshendel- en 

keuzehendelkabels (1) uit de 
versnellingshendeleenheid (2) terwijl u aan de 
snelkoppeling (4) trekt zoals aangegeven in de 
afbeelding.

4) Verwijder de bevestigingsmoeren van de 
versnellingshendeleenheid (3) en de 
versnellingshendeleenheid uit de bodemplaat.

5) Ontkoppel de versnellings- en 
keuzehendelregelkabels uit de transmissie. 

6) Verwijder de bout van het kabeldoorsteekrubber en 
verwijder vervolgens de versnellings- en 
keuzehendelregelkabels van de bodemplaat.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek elke bout en moer met het voorgeschreven 

aantrekkoppel aan zoals beschreven in “Onderdelen 
van de versnellingshendel en -kabel: Voor Model Met 
M13- Motor”. 

• Stel de versnellingshendelregelkabel af zoals 
beschreven in “Afstellen van 
versnellingshendelregelkabel: Voor Model Met M13- 
Motor”.

Afstellen van versnellingshendelregelkabel
U4RS0B5216005

1) Maak de opsluitplaat (1) die de beweging van de 
kabeluiteindehouder (2) beperkt los.

2) Druk de kabeluiteindehouder (2) naar buiten langs 
de afsteller (4) met behulp van een geschikt 
gereedschap (3) om de kabel los te maken.

3) Breng vet aan op de pen (5) van de 
versnellingshendel en monteer vervolgens de 
afsteller (1) stevig in de pen van de 
versnellingshendel.

“A”:  Vet 99000–25010

4) Druk de kabeluiteindehouder (2) in de richting van A.

OPMERKING

Oefen hierbij geen kracht uit op de afsteller in 
de werkingsrichting B van de kabel.
 

3
65

2

3

4
1

I4RS0A520003-01

I4RS0A520004-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-8

5) Schuif de borgplaat (3) in de richting van C totdat 
deze zich over de klauw (4) van de 
kabeluiteindehouder bevindt.

Rijsnelheidssensor (VSS) uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5216006
Uitbouwen

1) Verwijder de accu en de drager met het 
koelvloeistofreservoir.

2) Ontkoppel de versnellings- en 
keuzehendelregelkabels (1) uit de transmissie.

3) Verwijder de kabelbeugel (1) van de transmissie.
4) Ontkoppel de VSS-stekker (2).
5) Verwijder de VSS.

3

3

4 1

2A

C

1

B

5, “A”

I4RS0A520005-01

1

I4RS0A520006-01

12

I4RS0A520007-01



5B-9 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Inbouwen

1) Breng olie aan op de nieuwe O-ring (1) en bevestig 
vervolgens de VSS op de transmissie.

Aantrekkoppel
VSS-bout (a):  5 N·m (0,5 kgf-m, 4,0 lb-ft)

2) Sluit de VSS-stekker (1) aan.
3) Monteer de kabelbeugel (2) op de transmissie.

Aantrekkoppel
Bout van kabelbeugel (a):  55 N·m (5,5 kgf-m, 
40,0 lb-ft)

4) Sluit de versnellings- en keuzehendelregelkabels (1) 
aan op de transmissie.

5) Monteer de accu en de drager en monteer 
vervolgens het koelvloeistofreservoir op de 
accudrager.

Achteruitrijlichtcontact uitbouwen en inbouwen
U4RS0B5216007

Uitbouwen

1) Verwijder de accu en de drager met het 
koelvloeistofreservoir.

2) Ontkoppel de stekker van het achteruitrijlichtcontact 
(1).

3) Verwijder het achteruitrijlichtcontact (2).

Inbouwen

1) Breng olie aan op de nieuwe O-ring (1) en draai het 
achteruitrijlichtcontact (2) met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Achteruitrijlichtcontact (a):  23 N·m (2,3 kgf-m, 
17,0 lb-ft)

2) Sluit de stekker van het achteruitrijlichtcontact weer 
aan.

3) Monteer de accu en de drager en monteer 
vervolgens het koelvloeistofreservoir op de 
accudrager.

I4RS0A520008-01

2

(a)

1

I4RS0A520009-01

1

I4RS0A520006-01

3. Aseenheid versnellings- en keuzehendel

3

1

2

I4RS0A520010-01

1 2, (a)

I3RH0A520006-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-10

Achteruitrijlichtcontact controleren
U4RS0B5216008

Controleer met een ohmmeter of het 
achteruitrijlichtcontact werkt.

Specificatie van achteruitrijlichtcontact
Contact ON (ingedrukt): Continuïteit
Contact OFF (losgelaten): Geen continuïteit

Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5216009

I4RS0A520011-01

13

6 (a)

15

14 (c)

11
4

7 (b)

12

7 (b)

8

2

5

[A]

1

10

6

(a)

(a)

(b)3 9

9 (b)

16 (d)

I4RS0B521058D-02

[A]: Vooruit 7. Bout en moeren beugel motorophanging links 14. Bout koppelingsbedieningscilinder
1. Motor 8. Onderste plaat koppelingshuis 15. Koppelingsbedieningscilinder
2. Transmissie 9. Bouten beugel achterste motorophanging : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)
3. Achterste motorophanging en steun 10. Transmissie op motor-moer : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
4. Stekker achteruitrijlichtcontact 11. Massakabel : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
5. VSS-stekker 12. Beugel motorophanging links : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)
6. Transmissie op motor-bout 13. Versnellingshendel- en keuzehendelregelkabels



5B-11 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Handgeschakelde versnellingsbak demonteren 
en opnieuw monteren

U4RS0B5216010
Uitbouwen

1) Tap de koelvloeistof af.
2) Verwijder het koelvloeistofreservoir met de 

reservoirslang.
3) Verwijder de accu en de drager.
4) Verwijder het luchtfilterhuis en de resonantie-

uitlaatdemper.
5) Ontkoppel de versnellings- en 

keuzehendelregelkabels (1) uit de transmissie.

6) Ontkoppel de stekker van het achteruitrijlichtcontact 
en de VSS-stekker en maak de 
bedradingsbundelklemmen los.

7) Verwijder de massakabel van de transmissie.
8) Verwijder de koppelingsbedieningscilinder met de 

vloeistofslang van de transmissie.
9) Verwijder waterinlaatleiding nr. 2 van de transmissie.

10) Verwijder de startmotor zoals beschreven in 
“Startmotor in- en uitbouwen:  in hoofdstuk 1I”.

11) Verwijder de transmissie op motor-bouten (1) 
bovenaan.

12) Ondersteun de motor met een steuninrichting (1).

LET OP!
 

Plaats de steuninrichting niet onder het 
uitstekende deel A. Als u dit doet, dan kan dit 
deel worden vervormd.
 

13) Verwijder de voorste aandrijfassen en de tussenas 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

14) Verwijder uitlaatleiding nr. 2 zoals beschreven in 
“Inbouwen en uitbouwen van uitlaatpijp en demper:  
in hoofdstuk 1K”.

15) Verwijder de onderste plaat van het koppelingshuis 
(1).

16) Demonteer de onderdeksels van de motor.
17) Ondersteun de transmissie met versnellingsbakkrik.
18) Verwijder de transaxle met de bouten en moer van 

de onderkant.

1

I4RS0A520006-01

1

1

I4RS0A520018-01

1

A

I4RS0A520019-01

1
I4RS0A520020-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-12

19) Verwijder de motorophanging links (1) inclusief 
beugel (2).

20) Verwijder de bouten (1) van de beugel van de 
achterste ophanging.

21) Verwijder andere bevestigde onderdelen van de 
transmissie, indien van toepassing.

22) Trek de transmissie naar buiten zodat u de ingaande 
as van de koppelingsplaat kunt loshalen. Laat deze 
daarna zakken.

Hermonteren

LET OP!
 

• Zorg dat u de oliekeerringlip niet langs de 
aandrijfas laat schuren terwijl u de 
transmissie omhoog brengt.

• Sla bij het bevestigen de 
aandrijfaskoppeling niet met een hamer in 
het differentieel.

 

De demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het opnieuw monteren. Neem daarbij de volgende 
punten in acht.
• Trek elke bout en moer met het voorgeschreven 

koppel aan zoals beschreven in “Onderdelen van 
handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met 
M13- Motor”. 

• Maak de klemmen van de bedrading stevig vast.
• Vul transmissie-olie bij zoals beschreven in 

“Olieverversing bij handgeschakelde versnellingsbak: 
Voor Model Met M13- Motor”.

• Sluit de accu weer aan en controleer de werking van 
de motor, de koppeling en de transmissie.

1

2

I4RS0A520021-01

1

I4RS0A520022-01



5B-13 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Onderdelen van de versnellings- en keuzehendelaseenheid
U4RS0B5216011

13

11

1

10

3 4

5

(a)

(a)

9

(a)7

(a)

(a)

7

2

7

6

12

8

I4RS0B521005-01

1. As versnellings- en keuzehendel 9. Bout vergrendelingsgeleider 5e tandwiel naar omkeertandwiel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de schroefdraad van de 
bout.

2. Schakelnok 5e en tandwiel 10. Vergrendelingsbout versnellingshendel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de schroefdraad van de 
bout.

3. Vergrendelingsplaat versnellingshendel 11. Geleiderbehuizing
4. Versnellings- en keuzehendel 12. Bus keuzehendelas

: Breng vet 99000-25010 aan op de volledige bus.
5. Versnellingskabelhendel 13. Keuzehendelnaaf

: Breng vet 99000-25010 aan op de binnenste en buitenste diameter.
6. Keuzekabelhendel

: Breng vet 99000-25010 aan op het glijvlak.
: 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

7. Bout geleiderbehuizing versnellingshendel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de 
schroefdraad van de bout.

: Niet opnieuw gebruiken.

8. Bout keuzehendelbeugel : Breng transmissie-olie aan.



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-14

Aseenheid versnellings- en keuzehendel 
uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5216012

Uitbouwen

1) Verwijder de vergrendelingsbout van de 
versnellingshendel (1) en de geleiderbout van de 
vergrendeling van het 5e tandwiel naar het 
omkeertandwiel (2) uit de transmissiebehuizing.

2) Verwijder de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel (3).

Inbouwen

1) Breng vet aan op de bus van de as van de 
keuzehendel en de naaf van de keuzehendel. 
Bevestig de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel met een nieuwe pakking op de 
transmissie.

“A”:  Vet 99000–25010

2) Breng afdichtmiddel aan op de bouten van de 
geleiderbehuizing van de versnellingshendel (1). 
Trek de bouten van de geleiderbehuizing van de 
versnellingshendel met het voorgeschreven koppel 
aan met de beugel van de keuzehendel. 

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Bout geleiderbehuizing versnellingshendel (a):  
23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

3) Trek de bout van de beugel van de keuzehendel (2) 
aan.

Aantrekkoppel
Bout keuzehendelbeugel (b):  23 N·m (2,3 kgf-m, 
17,0 lb-ft)

4) Bevestig de afdichtring en bout van de vergrendeling 
van de versnellingshendel (3) waarop het 
afdichtmiddel is aangebracht. Trek ze met het 
voorgeschreven koppel aan.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Vergrendelingsbout versnellingshendel (c):  23 
N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

5) Bevestig de afdichtring en geleiderbout van de 
vergrendeling van het 5e tandwiel naar het 
omkeertandwiel (4) waarop het afdichtmiddel is 
aangebracht. Trek ze met het voorgeschreven 
koppel aan.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Bout vergrendelingsgeleider 5e tandwiel naar 
omkeertandwiel (d):  23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

As versnellings- en keuzehendel demonteren 
en monteren

U4RS0B5216013

1) Duw de pennen naar buiten met behulp van een in 
de handel verkrijgbaar veerpen-
uitbouwgereedschap van 2,8 – 3,0 mm (0,11 – 0,12 
in.) en het voorgeschreven veerpen-
uitbouwgereedschap zoals hieronder getoond.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–85811 4,5 mm
(B):  09925–78210 6,0 mm

2) Controleer de onderdelen op slijtage, vervorming of 
schade. Als er defecten zijn, moet het defecte 
onderdeel door een nieuwe worden vervangen.

I4RS0B521006-01
I4RS0B521007-01



5B-15 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

OPMERKING

• Plaats de nieuwe binnenste (8) en 
buitenste pen (9) van de versnellings- en 
keuzehendel in tegengestelde richting 
voor elke opening (“a”, “b”) zoals 
aangegeven in de afbeelding.

• Als u pennen naar binnen drukt, zorg dan 
dat de as niet buigt door deze met een 
houtblok te ondersteunen.

• Monteer de nok van de schakelnok van het 
5e en omkeertandwiel met de kern en pen 
uitgelijnd.

• Zorg dat u een juiste veer neemt aan de 
hand van de kleuren zodat het schakelen 
net zo goed blijft als daarvoor.

– Keuzeveer lage versnelling – Oranje

– Keuzeveer achteruit –  Roze
 

1. E-ring 10. Kogel
2. Afdichtring 11. As versnellings- en keuzehendel
3. Veer keuzehendel 

omkeertandwiel
12. Schakelnok 5e en tandwiel

4. Vergrendelingsplaat 
versnellingshendel

13. Geleidepen schakelnok 5e en tandwiel

5. Kogel 14. Contraveer nokgeleider
6. Veer vergrendeling 

versnellingshendel
15. Schakelnokgeleider 5e en 

omkeertandwiel
7. Versnellings- en 

keuzehendel
16. Schakelnokgeleiderpen

8. Binnenste pen 17. Keuzeveer lage versnelling
9. Buitenste pen 18. Uittrekgereedschap veerpen

I4RS0A520026-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-16

Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5216014

I4RS0B521008-05

1. Rechterbehuizing transmissie 11. VSS
2. Linkerbehuizing transmissie

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op het contactvlak van de 
linker- en rechterbehuizing.

12. Bout oliekanaal
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

3. Aseenheid versnellings- en keuzehendel 13. Bouten en schroef plaat linkerbehuizing
4. Plaat linkerbehuizing transmissie 14. VSS-bout
5. Zijafdekking transmissie

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op het contactvlak van de 
zijafdekking en van de linkerbehuizing.

: 5 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)

6. Achteruitrijlichtcontact : 21 N·m (2,1 kg-m, 15,5 lb-ft)
7. O-ring

:Breng transmissie-olie aan op O-ring
: 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

8. Differentieeleenheid : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
9. Oliepeil-/vulplug

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de plug.

: Niet opnieuw gebruiken.

10. Olieaftapplug
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de plug.



5B-17 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Vijfde tandwiel demonteren en monteren
U4RS0B5216015

Demonteren

1) Verwijder de bouten.
2) Verwijder het afdichtmiddel met behulp van speciaal 

gereedschap en een hamer.

LET OP!
 

Zorg dat de zijafdekking niet vervormd raakt 
als deze van de linkerbehuizing wordt 
verwijderd.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09921–96510

3) Verwijder de zijafdekking (1).

4) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap de 
borgveer (1) en verwijder vervolgens de naafplaat 
(2).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

5) Tik de spanstift (1) met speciaal gereedschap en een 
hamer naar buiten.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–85811

6) Verwijder de schakelvork (2), de mof- en 
naafeenheid (3) van de synchromesh, de 
synchromesh-ring (4) en het 5e tandwiel (5) van de 
ingaande as samen. Gebruik een tandwieltrekker bij 
het verwijderen als de spieën van de naaf krap zijn.

7) Verwijder de stuiking van de moer van de secundaire 
as (2), bevestig het 5e tandwiel (1) van de ingaande 
as en het speciaal gereedschap om te voorkomen 
dat de assen draaien. Verwijder vervolgens de moer 
van de secundaire as (2).

Speciaal gereedschap
(A):  09927–76010

8) Verwijder het speciaal gereedschap, het 5e tandwiel 
van de ingaande as, het naaldlager en vervolgens 
het 5e tandwiel van de secundaire as (1). Gebruik 
indien nodig een tandwieltrekker (2) als de spieën 
van het 5e tandwiel van de secundaire as krap zijn.

(A)

1

1

I4RS0B521009-01

1
2

(A)

I4RS0B521010-01

3

4

5

(A)

1

2

I4RS0B521011-01

I4RS0B521012-01

I4RS0A520041-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-18

Montage

1) Monteer de synchromesh-mof voor de 5e versnelling 
(1) op de naaf (2), steek er 3 spieën (3) in en stel 
daarna de veren (4) af zoals in de afbeelding wordt 
weergegeven.

OPMERKING

De korte zijde C van de spie, de lange flens D 
van de naaf en de afgeschuinde zijde E van 
de mof moeten naar binnen wijzen (zijde 5e 
tandwiel).
 

Montagestand synchromesh-spie
A = B

2) Bevestig het 5e tandwiel (1) op de secundaire as in 
de richting van de machinaal bewerkte naaf A naar 
binnen.

3) Bevestig het naaldlager (1) op de ingaande as, 
breng olie aan en bevestig vervolgens het 5e 
tandwiel van de ingaande as (2) en het speciaal 
gereedschap om te voorkomen dat de as draait.

Speciaal gereedschap
(A):  09927–76010

4) Trek de nieuwe moer van de secundaire as (3) aan 
met het voorgeschreven koppel en stuik de moer 
van de secundaire as goed.

Aantrekkoppel
Moer secundaire as (a):  70 N·m (7,0 kgf-m, 51,0 
lb-ft)

5) Verwijder het speciaal gereedschap.
6) Bevestig de synchromesh-ring (6).

[A]: Zijde 5e tandwiel

A: Machinaal bewerkte naaf (naar 
binnen)

I4RS0B521013-02

I4RS0B521014-01

I4RS0B521015-01



5B-19 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

7) Bevestig de schakelvork van het 5e tandwiel (1) op 
de mof- (2) en naafeenheid (3) van de synchromesh 
en monteer ze in de ingaande as en de schakelas. 
Zorg er hierbij voor dat de oliegroef (4) zich op één 
lijn bevindt met het merkteken (5) op de ingaande 
as.

OPMERKING

• Zorg bij het indrukken van de mof en naaf 
dat de spiegaten voor de synchromesh-
ring zijn uitgelijnd met de spieën (8) in de 
mof- en naafeenheid.

• Controleer of het 5e tandwiel vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid erin heeft 
gedrukt.

 

8) Druk de nieuwe spanstift (1) naar binnen.

9) Bevestig de naafplaat (2) en monteer met behulp 
van speciaal gereedschap de nieuwe borgveer (3) 
op de ingaande as (4) in de juiste richting zoals 
aangegeven in de afbeelding.

Speciaal gereedschap
:  09900–06107

10) Reinig het contactvlak van de linkerbehuizing (2) en 
de zijafdekking (1), breng zo veel afdichtmiddel aan 
op de zijafdekking (1) (zie de afbeelding) dat het 
deel een diameter van 1,5 mm (0,059 in.) heeft. Leg 
het op de linkerbehuizing en draai de bouten aan 
met het voorgeschreven koppel.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Bout zijafdekking (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

A: Spiegaten 7. Lange flens

I4RS0B521016-02

5. Gepolijst oppervlak

1

2

3

4

2

5

3

I4RS0B521017-02

1

2

(a)

1

I4RS0B521018-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-20

Handgeschakelde versnellingsbak demonteren 
en monteren

U4RS0B5216016
Demonteren

1) Verwijder de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel zoals beschreven in “Aseenheid 
versnellings- en keuzehendel uitbouwen en 
inbouwen: Voor Model Met M13- Motor”.

2) Verwijder het vijfde tandwiel zoals beschreven in 
“Vijfde tandwiel demonteren en monteren: Voor 
Model Met M13- Motor”.

3) Verwijder de plaat van de linkerbehuizing (1) en de 
stelafdichtring van het lager (2).

4) Verwijder de pasbouten voor de versnellingshendel 
(1) met afdichtringen (2). Neem daarna de pasveren 
(3) en stalen kogels (4) eruit.

5) Verwijder het achteruitrijlichtcontact (5).

6) Verwijder de bout van de as van het omkeertandwiel 
(1) met afdichtring.

7) Verwijder de bouten van de behuizing (1) vanaf de 
buitenzijde en andere bouten vanaf de zijde van de 
koppelingsbehuizing.

8) Tik de flenzen van de linkerbehuizing er met een 
kunststof hamer uit en verwijder de linkerbehuizing 
(2).

9) Verwijder de bouten voor de versnellingshendel voor 
achteruit (4) en de versnellingshendel voor achteruit 
(5).

10) Trek de as voor het omkeertandwiel (1) er met 
afdichtring (2) uit en neem het omkeertandwiel van 
de achteruitrijversnelling (3) uit.

I4RS0B521019-01

I4RS0B521020-01

1

I4RS0B521021-01

2
1

I4RS0B521022-01



5B-21 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

11) Trek de geleider van de as van het 5e en 
omkeertandwiel (6) er samen met de as van het 5e 
en omkeertandwiel (7) uit.

12) Tik het uiteinde van de ingaande as er met een 
kunststof hamer uit, druk het naar buiten als de 
eenheid iets uit de behuizing komt. Neem vervolgens 
de eenheid van de ingaande as (1), de eenheid van 
de secundaire as (2), de schakelas voor hoge 
versnellingen (3) en de schakelas voor lage 
versnellingen (4) er tegelijkertijd uit.

13) Verwijder de buitenste loopring van het linkerlager 
van de secundaire as (1) van de linkerbehuizing (2) 
met behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510

14) Verwijder de differentieeleenheid (1) van de 
rechterbehuizing (2).

Inbouwen

1) Monteer de differentieeleenheid (1) in de 
rechterbehuizing (2).

2) Verbind de eenheden voor de ingaande as (5), de 
secundaire as van de versnellingsbak (4), de 
schakelas voor lage versnellingen (2) en de 
schakelas voor hoge versnellingen (3) en monteer 
ze in de rechterbehuizing (1).

LET OP!
 

Zorg dat de ingaande as de oliekeerringlip 
niet beschadigt, anders kan er olie gaan 
lekken.
 

OPMERKING

• Het rechterlager van de ingaande as op de 
as kan in de rechterbehuizing worden 
gemonteerd door de as er met een 
kunststof hamer in te tikken.

• Controleer of de secundaire as in het 
kroonwiel grijpt tijdens het monteren.

 

I4RS0A520033-01

I2RH01520035-01

2

1

(A)

I4RS0B521023-01

3. VSS

3. VSS

I2RH01520036-01

I2RH01520036-01

I2RH01520080-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-22

3) Bevestig de as voor het 5e en omkeertandwiel (1) 
met de geleideras van het 5e en omkeertandwiel (2) 
in de rechterbehuizing (5). De schakelarm voor het 
omkeertandwiel (9) moet tegelijkertijd aan de 
schakelhendel voor het omkeertandwiel (3) worden 
gekoppeld.

4) Monteer het omkeertandwiel van de 
achteruitrijversnelling (6) met de versnellingshendel 
voor de achteruitrijversnelling (3), steek de as van 
het omkeertandwiel (7) en de afdichtring (8) in de 
behuizing (5) via het omkeertandwiel en lijn "a" in de 
as uit met "b" in de behuizing.

5) Draai de bouten van de versnellingshendel voor de 
achteruitversnelling (4) vast na het aanbrengen van 
schroefdraadborgmiddel.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout versnellingshendel omkeertandwiel (a):  23 
N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

OPMERKING

• Zorg dat de afdichtring (8) in de as boven 
het tandwiel is gemonteerd.

• Controleer of het uiteinde van de 
versnellingshendel van het 
omkeertandwiel speling "a" heeft op de 
groef van het omkeertandwiel.

 

6) Reinig de contactvlakken van de rechter- en 
linkerbehuizing, breng zo veel afdichtmiddel aan op 
de linkerbehuizing (2) (zie de afbeelding) dat het 
deel een diameter van 1,5 mm (0,059 in.) heeft. Leg 
het op de rechterbehuizing (1).

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

7) Trek de bouten van de behuizing (3) vanaf de 
buitenzijde en andere bouten vanaf de zijde van de 
koppelingsbehuizing met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bout transmissiebehuizing (a):  23 N·m (2,3 kgf-
m, 17,0 lb-ft)

I4RS0B521024-03

2

1

3, (a)

2

I4RS0B521025-01



5B-23 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

8) Monteer de bout van de omkeertandwielas (1) 
waarop schroefdraadborgmiddel is aangebracht met 
een aluminium afdichtring (2) en trek deze met het 
voorgeschreven koppel aan.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout as omkeertandwiel (a):  23 N·m (2,3 kgf-m, 
17,0 lb-ft)

9) Monteer de stalen kogels (3), pasveren (2, 4 en 5) 
en afdichtring (6)  voor de respectievelijke 
schakelassen en draai de bouten (1) waarop 
afdichtmiddel is aangebracht vast.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Pasbout versnellingshendel (a):  13 N·m (1,3 kgf-
m, 9,5 lb-ft)

10) Monteer de buitenste loopring van het linkerlager in 
de zitting van de secundaire as (1) op de 
lagerconus, en tik de buitenste loopring van het 
linkerlager van de secundaire as (1) met behulp van 
het speciaal gereedschap en een kunststof hamer 
(2) naar binnen.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510

11) Als u een afdichtring (2) op de lagerloopring (3) 
plaatst, moet u een rei (1) erover plaatsen en deze 
met de hand met behulp van de rei samendrukken. 
Meet daarna speling "a" tussen het oppervlak van de 
behuizing (4) en de rei met behulp van een 
voelermaat (5).

Speling tussen behuizingoppervlak en rei 
(uitsteekhoogte afdichtring)
“a”: 0,18 – 0,22 mm (0,0071 – 0,0086 in.)

2

I4RS0B521026-01

I4RS0B521027-01

I3RM0A520030-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-24

12) Als u stap 11) herhaalt, moet u een geschikte 
afdichtring selecteren waarmee de speling "a" wordt 
ingesteld op de specificatie. Plaats deze op de 
buitenste loopring van het lager.

OPMERKING

Steek 0,20 mm (0,008 in.) van de voeler naar 
binnen om snel te controleren of een 
afdichtring aan de specificatie voldoet.
 

Beschikbare vulringdiktes

13) Monteer de plaat van de linkerbehuizing (2) en draai 
de bouten (1) waarop schroefdraadborgmiddel is 
aangebracht vast.

OPMERKING

Zorg na het vastdraaien van de bouten dat de 
secundaire as van de versnellingsbak (4) met 
de hand met enige weerstand kan draaien.
 

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout plaat linkerbehuizing (a):  10 N·m (1,0 kgf-
m, 7,5 lb-ft)

14) Monteer het vijfde tandwiel zoals beschreven in 
“Vijfde tandwiel demonteren en monteren: Voor 
Model Met M13- Motor”.

15) Monteer de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel zoals beschreven in “Aseenheid 
versnellings- en keuzehendel uitbouwen en 
inbouwen: Voor Model Met M13- Motor”.

16) Monteer het achteruitrijlichtcontact zoals beschreven 
in “Achteruitrijlichtcontact uitbouwen en inbouwen: 
Voor Model Met M13- Motor”.

17) Controleer of de ingaande as in elke tandwielstand 
draait.

18) Bevestig ook de continuïteit van het 
achteruitrijlichtcontact in de achteruitstand met 
behulp van de ohmmeter.

0,50 mm (0,020 in.) 0,85 mm (0,033 in.)
0,55 mm (0,021 in.) 0,90 mm (0,035 in.)
0,60 mm (0,023 in.) 0,95 mm (0,037 in.)
0,65 mm (0,025 in.) 1,00 mm (0,039 in.)
0,70 mm (0,027 in.) 1,05 mm (0,041 in.)
0,75 mm (0,029 in.) 1,10 mm (0,043 in.)
0,80 mm (0,031 in.) 1,15 mm (0,059 in.)

I3RM0A520031-01

3. Ingaande as

I4RS0B521028-01



5B-25 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Rechter transmissiebehuizing demonteren en 
monteren

U4RS0B5216017

Demonteren

1) Verwijder de schakelas, de eenheid van de ingaande 
as en de eenheid van de secundaire as zoals 
beschreven in “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en monteren: Voor Model Met M13- 
Motor”.

2) Verwijder indien nodig de oliekeerring van de 
ingaande as (1).

3) Trek de buitenste loopring van het rechterlager van 
de secundaire as van de versnellingsbak (1) met 
behulp van speciaal gereedschap naar buiten, indien 
nodig.

Speciaal gereedschap
(A):  09930–30104
(B):  09941–64511

4) Vervang indien nodig de oliekeerring aan 
differentieelzijde van de rechterbehuizing zoals 
beschreven in “Oliekeerring aan differentieelzijde 
vervangen: Voor Model Met M13- Motor”.

Montage

OPMERKING

Reinig ieder deel voor montage en breng de 
aangegeven transmissie-olie aan op de 
schuifvlakken van lager en tandwiel.
 

1) Monteer de oliekeerring aan differentieelzijde in de 
rechterbehuizing zoals beschreven in “Oliekeerring 
aan differentieelzijde vervangen: Voor Model Met 
M13- Motor”, indien deze werd verwijderd.

2) Als de oliekeerring van de ingaande as (1) is 
verwijderd, moet u deze met de veer naar boven 
monteren. Gebruik speciaal gereedschap en een 
hamer voor de montage en breng vet aan op de 
oliekeerringlip.

“B”:  Vet 99000–25010

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75810

3) Als de buitenste loopring van het rechterlager van de 
secundaire as (2) is verwijderd, moet u deze met 
behulp van speciaal gereedschap en een hamer 
weer monteren.

Speciaal gereedschap
(B):  09924–74510
(C):  09925–68210

4) Monteer de schakelas, de eenheid van de ingaande 
as en de eenheid van de secundaire as zoals 
beschreven in “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en monteren: Voor Model Met M13- 
Motor”.

I4RS0B521029-01

(A)

(B)
1

I4RS0B521030-01

I3RM0A520047-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-26

Linker transmissiebehuizing demonteren en 
monteren

U4RS0B5216018
Demonteren

1) Vervang indien nodig de oliekeerring aan 
differentieelzijde van de linkerbehuizing zoals 
beschreven in “Oliekeerring aan differentieelzijde 
vervangen: Voor Model Met M13- Motor”.

2) Verwijder indien nodig de oliekanalen van de 
ingaande as (1) uit de linkerbehuizing.

Montage

1) Als de oliekanalen van de ingaande as (1) zijn 
verwijderd, moet u deze met de bout waarop 
draadborgmiddel is aangebracht monteren.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout oliekanaal (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

2) Als de oliekeerring aan differentieelzijde is 
verwijderd, moet u deze weer monteren op de 
linkerbehuizing zoals beschreven in “Oliekeerring 
aan differentieelzijde vervangen: Voor Model Met 
M13- Motor”.

1

I4RS0B521031-01

1

“A”, (a)

“A”, (a)

I4RS0B521032-01



5B-27 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor

Onderdelen van ingaande as en secundaire as
U4RS0B5216019

1

4

7
8

7

9

11

13

15

16 18

20
18

19

24

2

10

5

5

5

6

3

17

21

22

12

23

29

14

25
26

27
28

5 6

I4RS0B521057D-01

1. Ingaande as 12. Linkerlager van de ingaande as 23. Binnenste synchromesh-ring 2e tandwiel
 2. Oliekeerring

: Smeer vet 99000-25010 op de 
olieafdichtingslip.

13. Afstandsring 5e tandwiel 24. Borgveer

3. Rechterlager van ingaande as 14. Rechterlager secundaire as 25. 2e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

4. 3e tandwiel ingaande as 15. Secundaire as 26. 3e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

5. Naaldlager 16. 1e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

27. Afstandsring 3e en 4e tandwiel

6. Synchromesh-ring hoge versnellingen 17. Synchromesh-ring 1e tandwiel 28. 4e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

7. Synchromesh-veer hoge versnellingen 18. Synchromesh-veer lage versnellingen 29. Linkerlager secundaire as
8. Mof en naaf synchromesh hoge versnellingen 19. Mof en naaf synchromesh lage 

versnellingen
: Niet opnieuw gebruiken.

9. Synchromesh-spie hoge versnellingen 20. Synchromesh-spie lage versnellingen : Breng transmissie-olie aan.

10. Borgveer 21. Buitenste synchromesh-ring 2e tandwiel
11. 4e tandwiel ingaande as 22. Middelste conus synchromesh 2e tandwiel



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor 5B-28

Ingaande as demonteren en monteren
U4RS0B5216020

Demonteren

1) Verwijder het rechterlager van de ingaande as (2) uit 
de ingaande as (1) met behulp van een lagertrekker 
(3) en een hydraulische pers.

2) Druk de afstandsring van het 5e tandwiel (2), het 
linkerlager (3) en het 4e tandwiel (5) uit de ingaande 
as (1) met behulp van de lagertrekker (4) en de 
hydraulische pers.

LET OP!
 

Om te voorkomen dat de tanden van het 
tandwiel beschadigd raken, moet u deze bij 
de vlakke zijde van de lagertrekker 
ondersteunen.
 

3) Neem het naaldlager en de synchromesh-ring voor 
hoge versnellingen eruit.

4) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap de 
borgveer (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

5) Druk de mof- en naafeenheid voor de synchromesh 
voor hoge versnellingen (2) samen met het 3e 
tandwiel (3) uit de ingaande as (1) met behulp van 
een lagertrekker (4) en een hydraulische pers.

LET OP!
 

Gebruik de vlakke zijde van de lagertrekker 
om schade aan de tanden van het 3e tandwiel 
te voorkomen.
 

6) Neem het naaldlager van het 3e tandwiel uit de as.
7) Demonteer de mof- en naafeenheid van de 

synchromesh voor hoge versnellingen.

IYSY01521048-01

2

3
4

5

1

I4RS0B521034-02

I2RH01520046-01

4

3

2

1

I4RS0B521035-01
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Montage

1) Reinig alle onderdelen grondig, controleer ze op 
afwijkingen en vervang eventueel door nieuwe.

2) Blaas voor een goede smering van de ingaande as 
(1) de oliegaten (2) door en controleer of er geen 
verstoppingen in zitten.

3) Monteer de synchromesh-mof voor hoge 
versnellingen (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën 
(2) in en stel daarna de veren (1) als zoals in de 
afbeelding wordt weergegeven.

OPMERKING

• De spieën krijgen geen specifieke richting 
toegewezen, maar het wordt als een mof- 
en naafeenheid aangewezen.

• De grootte van de mof, naaf, spieën en 
veren van de synchromesh voor hoge 
versnellingen valt tussen die voor lage 
versnellingen en de 5e versnelling.

 

Montagestand synchromesh-spie
A = B

4) Druk het rechterlager (1) in de ingaande as (2) met 
behulp van speciaal gereedschap en een 
hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–80113

5) Monteer het naaldlager (4) van het 3e tandwiel en 
breng er olie op aan. Monteer het 3e tandwiel (1) en 
de synchromesh-ring (2).

I2RH01520049-01

[A]: Zijde 3e tandwiel D: Spierichting
C: Lange flens E: Uitstekend gedeelte

I4RS0B521036-01

1

(A)

2

I4RS0B521037-01
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6) Druk de mof- en naafeenheid van de synchromesh 
voor hoge versnellingen (3) er met behulp van 
speciaal gereedschap en een hamer in, met de zijde 
van de lange flens van de naaf naar het 3e tandwiel 
toe.

OPMERKING

• Zorg bij het indrukken van de mof en naaf 
dat de spiegaten voor de synchromesh-
ring zijn uitgelijnd met de spieën (5) in de 
mof- en naafeenheid.

• Controleer of het 3e tandwiel vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid erin heeft 
gedrukt.

• Synchromesh-ringen voor 3e en 4e zijn 
identiek.

 

Speciaal gereedschap
(B):  09913–84510

7) Monteer de borgveer (1) en controleer of de 
borgveer stevig in de groef vastzit. Monteer het 
naaldlager (2), breng olie aan op het lager en 
monteer daarna de synchromesh-ring (3) en het 4e 
tandwiel (4).

8) Druk het linkerlager (1) er met behulp van speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers in.

Speciaal gereedschap
(A):  09925–98221

9) Druk de afstandsring (1) van het 5e tandwiel er met 
hetzelfde speciaal gereedschap als in stap 8) in.

LET OP!
 

Om te voorkomen dat de afstandsring van 
het 5e tandwiel vervormd raakt vanwege 
overmatige druk, moet u hem er niet tegelijk 
met het linkerlager in drukken.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09925–98221

[A]: Zijde 3e tandwiel B: Lange flens
A: Spiegaten C: Uitstekend gedeelte

BC
[A]3

(A)

4 A

5

2

1

I4RS0B521038-01

5. Ingaande as

I2RH01520052-01

1

(A)

I4RS0B521039-01

(A)

1

I4RS0B521040-01
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Secundaire as demonteren en monteren
U4RS0B5216021

Demonteren

1) Druk de conus van het linkerlager (2) met het 4e 
tandwiel (3) uit de secundaire as (1) met behulp van 
een lagertrekker (4) en een hydraulische pers.

LET OP!
 

• Gebruik een lagertrekker en een 
hydraulische pers die met gemak 5 ton 
(11.000 lb) aan kunnen.

• Ondersteun het 4e tandwiel bij de vlakke 
zijde van de lagertrekker om schade aan 
de tanden te voorkomen.

 

2) Zet de lagertrekker (5) op het 2e tandwiel (4) en druk 
de afstandsring van het 3e en 4e tandwiel (2) en (3) 
samen met het 2e tandwiel uit de secundaire as (1) 
met de hydraulische pers. Neem het naaldlager uit 
de secundaire as.

LET OP!
 

• Als de compressie meer dan 5 ton (11.000 
lb) bedraagt, laat de compressie dan 
meteen los. Reset de ondersteuning van 
de lagertrekker en begin weer met 
drukken.

• Om te voorkomen dat de tanden van het 
tandwiel beschadigd raken, moet u deze bij 
de vlakke zijde van de lagertrekker 
ondersteunen.

 

3) Neem de 2e buitenste ring, middelste conus en 
binnenste ring van de synchromesh uit.

4) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap de 
borgveer (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

5) Zet de lagertrekker (3) op het 1e tandwiel (2) en druk 
de mof- en naafeenheid van de synchromesh voor 
lage versnellingen (1) er met het 1e tandwiel uit met 
de hydraulische pers.

LET OP!
 

Om te voorkomen dat de tanden van het 
tandwiel beschadigd raken, moet u deze bij 
de vlakke zijde van de lagertrekker 
ondersteunen.
 

6) Demonteer de mof- en naafeenheid van de 
synchromesh voor lage versnellingen.

7) Neem het naaldlager van het 1e tandwiel uit de as.
8) Verwijder de conus van het rechterlager (2) met de 

lagertrekker (3), metalen staaf (1) en hydraulische 
pers.

I2RH01520054-01

I2RH01520055-01

2. Synchromesh-mof lage versnelling

I2RH01520056-01

I2RH01520057-01

I2RH01520058-01
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Montage

1) Reinig alle onderdelen grondig, controleer ze op 
afwijkingen en vervang eventueel door nieuwe.

2) Blaas voor een goede smering van de secundaire as 
(1) de oliegaten (2) door en controleer of er geen 
verstoppingen in zitten.

3) Monteer de synchromesh-mof voor lage 
versnellingen (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën 
(2) in en stel daarna de veren (1) als zoals in de 
afbeelding wordt weergegeven.

OPMERKING

• De spieën krijgen geen specifieke richting 
toegewezen, maar het wordt als een mof- 
en naafeenheid aangewezen.

• De grootte van de spieën en veren van de 
synchromesh voor lage versnellingen zijn 
het grootst vergeleken met die voor hogere 
versnellingen en de 5e versnelling.

 

Montagestand synchromesh-spie
A = B

4) Monteer de conus van het rechterlager (1) op de 
secundaire as (2) met behulp van speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210

5) Monteer het naaldlager (4) en breng er olie op aan. 
Monteer het 1e tandwiel en de synchromesh-ring 
van het 1e tandwiel.

6) Druk de mof- en naafeenheid van de synchromesh 
voor lage versnellingen (1) naar binnen met behulp 
van speciaal gereedschap en een hydraulische pers.

OPMERKING

• Ondersteun de as met speciaal 
gereedschap zoals in de afbeelding. De 
houder van de lagerconus (4) komt zo vrij 
uit de compressie.

• Zorg dat de spiegaten van de 
synchromesh-ring (2) zijn uitgelijnd met de 
spieën (5) bij het indrukken van de mof- en 
naafeenheid.

• Controleer of het 1e tandwiel (3) vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid erin heeft 
gedrukt.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(B):  09925–18011
(C):  09940–53111

[A]: Zijde 1e tandwiel D: Korte flens
C: Spierichting

I2RH01520060-01

I4RS0B521041-01

I2RH01520062-01
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7) Monteer de nieuwe borgveer (1) en controleer of de 
borgveer stevig in de groef vastzit.

8) Druk het 3e tandwiel (1) er met behulp van speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers in.

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(B):  09913–84510

9) Druk de afstandsring (1) en het 4e tandwiel (2) er 
met behulp van speciaal gereedschap en een 
hydraulische pers in.

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(B):  09913–84510

10) Monteer de conus van het linkerlager (1) met behulp 
van speciaal gereedschap en een hydraulische pers.

OPMERKING

Ondersteun de as altijd met speciaal 
gereedschap zoals aangegeven in de 
afbeelding om de conus van het rechterlager 
(2) te beschermen.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(B):  09925–98221

[A]: Zijde 1e tandwiel B: Korte flens
A: Spiegaten

[A]: Deel A – A

I4RS0B521042-01

I4RS0B521043-01

(A)

(B)

1

I4RS0B521044-01

(A)

1

2

(B)

I4RS0B521045-01

1
(B)

(A)
2

I4RS0B521046-01
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Controleren van de synchromesh-onderdelen
U4RS0B5216022

Controleer speling “a” tussen de synchromesh-ring (2) 
en het tandwiel (1), elke afgeschuinde tand van het 
tandwiel, de synchromesh-ring en -mof. Vervang 
onderdelen indien nodig.

Speling "a" tussen synchromesh-ring en tandwiel
Standaard: 0,7 – 1,0 mm (0,028 – 0,039 in.)
Slijtagegrens: 0,5 mm (0,019 in.)

Monteer de buitenste ring (1), binnenste ring (3) en de 
conus (2) van de synchromesh van het 2e tandwiel en 
meet het verschil tussen de buitenste en binnenste ring. 
Controleer ook alle afgeschuinde tanden van het 
tandwiel en de synchromesh-ring. Vervang eventueel 
door een nieuwe. Controleer ook de tanden van het 
tandwiel.

Verschil "b" tussen de buitenste en binnenste ring 
van de synchromesh
Standaard: 0,7 – 1,0 mm (0,028 – 0,039 in.)
Slijtagegrens: 0,5 mm (0,019 in.)

I2RH01520048-01

I2RH01520059-01
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Onderdelen van de schakelas
U4RS0B5216023

Schakelassen 5e en omkeertandwiel 
demonteren en monteren

U4RS0B5216024

Demonteren
Demonteer de onderdelen met behulp van speciaal 
gereedschap en een hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–85811

Montage
Vervang of corrigeer indien nodig onderdelen en 
monteer de assen. Zorg daarbij dat de onderdelen in de 
juiste volgorde staan, zoals aangegeven.

OPMERKING

• Onderscheid de veer van de schakelarm 
van het omkeertandwiel (blauw) (2) van de 
pasveer voor lagere versnellingen.

• Monteer 2 stalen kogels (3) in de 
schakelarm van het omkeertandwiel (1).

• Druk de veerpen voor de schakelarm van 
het omkeertandwiel naar binnen met sleuf 
A naar de zijde van het 5e tandwiel gericht.

 

1

7

2

3

4

5

6

(a)

7 (a)

7 (a)

10

8

(b)9

I4RS0B521047-03

1. Schakelhendel lage versnellingen 5. Schakelarm omkeertandwiel 9. Versnellingshendel omkeertandwiel
2. Schakelas hoge versnellingen 6. Schakelvork 5e tandwiel 10. Bout versnellingshendel omkeertandwiel

: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 
aan rondom het schroefdraaddeel van de bout.

3. Schakelas 5e en omkeertandwiel 7. Pasbout versnellingshendel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op 
de schroefdraad van de bout.

: 13 N·m (1,3 kg-m, 9,5 lb-ft)

4. Schakelgeleideras 5e en 
omkeertandwiel

8. Schakelgaffel 5e en omkeertandwiel : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

A: Laat de pen naar de zijde van het 5e tandwiel wijzen
4. Veerpen
5. Schakelas 5e en omkeertandwiel
6. Schakelgaffel 5e en omkeertandwiel
7. Schakelgeleideras 5e en omkeertandwiel
8. Zijde 5e tandwiel

I3RM0A520053-01
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Controleren van de schakelas en -vork
U4RS0B5216025

Controleer met een voelermaat de speling tussen de 
vork (1) en de mof (2) en vervang de onderdelen die de 
grenswaarde overschrijden.

OPMERKING

Controleer elk contactdeel van de vork en 
mof zorgvuldig om juist te kunnen oordelen 
of onderdelen moeten worden vervangen.
 

Speling "a" tussen vork en mof
Slijtagegrens "a": 1,0 mm (0,039 in.)

Steek elke schakelas in de behuizing en controleer of 
deze soepel beweegt. Als dat niet het geval is, moet u 
deze corrigeren met oliesteen, een ruimer of dergelijke.

Onderdelen van het differentieel
U4RS0B5216026

I2RH01520068-01

(a)

11

6

7

8

1
4

4

5

5

1

10

2

2

3

3

9

I4RS0B521048-03

1. Afdichtring van het pignontandwiel van het differentieel 8. Kroonwiel
2. Pignontandwiel van het differentieel 9. Bout van kroonwiel
3. Planeetwiel van het differentieel 10. Rondselas van het differentieel
4. Afdichtring planeetwiel 11. Pen van de rondselas van het differentieel
5. Differentieellager : 90 N·m (9,0 kg-m, 65,0 lb-ft)
6. Toerentalsensorring : Niet opnieuw gebruiken.
7. Differentieelhuis : Breng transmissie-olie aan.
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Differentieel demonteren en monteren
U4RS0B5216027

Demonteren

1) Verwijder het rechterlager (1) met speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09924–74590

2) Verwijder het linkerlager op dezelfde manier als in 
stap 1).

3) Verwijder de sensorring (1) met speciaal 
gereedschap en een hydraulische pers.

4) Ondersteun het differentieelhuis met een bankklem 
met zachte wangen. Verwijder de bouten van het 
kroonwiel en neem het kroonwiel eruit.

5) Druk met behulp van speciaal gereedschap en een 
hamer de rondselpen van het differentieel (1) naar 
buiten en demonteer de onderdelen.

Speciaal gereedschap
(C):  09922–85811

Montage
Op basis van afwijkingen die voor de demontage en 
tijdens de visuele controle van de onderdelen werden 
gevonden, bereid u vervangingsonderdelen voor en 
monteert u de onderdelen opnieuw. Zorg dat alle 
onderdelen schoon zijn.
1) Monteer het planeetwiel van het differentieel en 

meet de axiale speling van het planeetwiel als volgt.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Axiale speling van het planeetwiel van het 
differentieel
0,03 – 0,31 mm (0,001 – 0,012 in.)

Linkerzijde

1. Houd de differentieeleenheid vast met een 
bankschroef met zachte wangen en zet de 
meetpunt van de meetklok boven op het 
oppervlak van het tandwiel (2).

2. Beweeg het tandwiel met twee 
schroevendraaiers (1) omhoog en omlaag en 
lees de beweging van de punt van de meetklok 
af.

Rechterzijde

1. Zet de punt van de meetklok met dezelfde 
handeling als voor de linkerzijde op het 
uitstekende deel van het tandwiel (2).

2. Beweeg het tandwiel met de hand omhoog en 
omlaag en lees de meetklok af.

2) Als de axiale speling buiten de specificaties valt, kies 
dan een geschikte drukring uit de volgende 
beschikbare grootten. Bevestig de ring en controleer 
opnieuw of de speling van het tandwiel binnen de 
specificaties valt.

Beschikbare dikten voor drukringen

(A)
(B)

1

I4RS0B521049-01

(A)
(B)

1

I4RS0B521050-01

1

(C)

I4RS0B521051-01

0,90 mm (0,035 in.) 1,05 mm (0,041 in.)
0,95 mm (0,037 in.) 1,10 mm (0,043 in.)
1,00 mm (0,039 in.) 1,15 mm (0,045 in.)
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3) Zet de differentieeleenheid in een bankklem met 
zachte wangen (3), monteer het kroonwiel (2) zoals 
in de afbeelding, en trek de nieuwe bouten (1) met 
het voorgeschreven koppel aan.

LET OP!
 

Gebruik nieuwe bouten die zijn 
voorbehandeld met borgmiddel. Anders 
kunnen de bouten loskomen.
 

Aantrekkoppel
Bout van kroonwiel (a):  90 N·m (9,0 kgf-m, 65,0 
lb-ft)

4) Druk met behulp van speciaal gereedschap en een 
hamer de nieuwe pen van de rondselas van het 
differentieel (1) naar binnen totdat de diepte van het 
differentieelhuis (2) ongeveer 1 mm (0,04 in.) is.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–85811

[A]: Linkerzijde [B]: Rechterzijde

I3RH0A520083-01

I4RS0B521052-01

1

2

(A)

I4RS0B521053-01
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5) Druk de nieuwe sensorrotor (1) in met de groef (2) 
naar boven zoals in de afbeelding met behulp van 
speciaal gereedschap en een koperen hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010
(B):  09940–54910

6) Druk de lagers (1) er met behulp van speciaal 
gereedschap en een koperen hydraulische pers in.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B5217001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van de versnellingshendel en -kabel: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van de versnellings- en keuzehendelaseenheid: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van de schakelas: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van het differentieel: Voor Model Met M13- Motor”
 

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

I4RS0B521054-01

1

(A)

I4RS0B521055-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Olieaftapplug transmissie 21 2,1 15,5 )
Oliepeil-/vulplug transmissie 21 2,1 15,5 )
VSS-bout 5 0,5 4,0 )
Bout van kabelbeugel 55 5,5 40,0 )
Achteruitrijlichtcontact 23 2,3 17,0 )
Bout geleiderbehuizing versnellingshendel 23 2,3 17,0 )
Bout keuzehendelbeugel 23 2,3 17,0 )
Vergrendelingsbout versnellingshendel 23 2,3 17,0 )
Bout vergrendelingsgeleider 5e tandwiel naar 
omkeertandwiel 23 2,3 17,0 )

Moer secundaire as 70 7,0 51,0 )
Bout zijafdekking 10 1,0 7,5 )
Bout versnellingshendel omkeertandwiel 23 2,3 17,0 )
Bout transmissiebehuizing 23 2,3 17,0 )
Bout as omkeertandwiel 23 2,3 17,0 )
Pasbout versnellingshendel 13 1,3 9,5 )
Bout plaat linkerbehuizing 10 1,0 7,5 )
Bout oliekanaal 10 1,0 7,5 )
Bout van kroonwiel 90 9,0 65,0 )
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Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B5218001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van de versnellingshendel en -kabel: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van de versnellings- en keuzehendelaseenheid: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van ingaande as en secundaire as: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van de schakelas: Voor Model Met M13- Motor”
“Onderdelen van het differentieel: Voor Model Met M13- Motor”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B5218002

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / ) / ) / )

Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1217G Onderdeelnr.: 99000–
31260

) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
)

Schroefdraadborgmiddel Thread Lock Cement Super 1322 Onderdeelnr.: 99000–
32110

) / ) / ) / )

09900–06107 09900–20607
Veerringtang (open type) Meetklok
) / ) / ) / ) )

09900–20701 09913–50121
Magnetische standaard Uitbouwgereedschap voor 

oliekeerring
) )

09913–75510 09913–75810
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) )

09913–76010 09913–80113
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) )

09913–84510 09921–96510
Inbouwgereedschap voor 
lager

Snijgereedschap voor 
oliecarterafdichting

) / ) / ) / ) / ) )
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09922–85811 09923–78210
Veerpen-
uitbouwgereedschap (4,5 
mm)

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) / ) / ) / ) ) / ) / ) / ) / )

09924–74510 09924–74590
Handvat voor lager en 
oliekeerring

Inbouwhulpstuk voor olie-
afdichting van ingaande as

) / ) )

09925–18011 09925–68210
Inbouwgereedschap voor 
transmissietandwiel, bus en 
lager

Montagegereedschap voor 
buitenste loopring lager

) )

09925–78210 09925–98221
Veerpen-
uitbouwgereedschap (6 mm)

Inbouwgereedschap voor 
lager

) ) / ) / )

09927–76010 09930–30104
Tandwielhouder Schuifas
) / ) )

09940–53111 09940–54910
Inbouwgereedschap voor 
differentieellager

Inbouwgereedschap voorste 
vorkoliekeerring

) )

09941–64511
Uitbouwgereedschap voor 
lager en oliekeerring (30 mm 
Min.)
)
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Voor Model Met M15- Motor

Algemene beschrijving

Constructie en onderhoud handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5221001

De versnellingsbak heeft vijf vooruitversnellingen en een achteruitversnelling via drie synchromeshes en drie assen 
(ingaande as, secundaire as en achteruitversnellingsas). Alle vooruitversnellingen hebben tandwielen die constant 
ingrijpen en de achteruitversnelling heeft een systeem met verschuifbare tandwielen met tussentandwiel.
De mof- en naafeenheid van de synchromesh voor lage versnellingen is gemonteerd op de secundaire as en wordt 
ingeschakeld met het 1ste of 2de tandwiel van de secundaire as; de mof- en naafeenheid van de synchromesh voor 
hoge versnellingen is gemonteerd op de ingaande as en wordt ingeschakeld met het 3de of 4de tandwiel van de 
ingaande as.  De synchromesh voor de 5de versnelling op de ingaande as wordt ingeschakeld met het vijfde tandwiel 
op de ingaande as.
Om een krakend geluid van de achteruitversnelling te voorkomen wanneer in achteruit wordt geschakeld, wordt de 
achteruitschakelreminrichting gebruikt.
De inrichting gebruikt de synchromesh voor de 5e versnelling, van het type met hefboom, om de rotatie van de 
ingaande as af te remmen.
Het synchromeshmechanisme met dubbele conussen is op de synchromesh van het tweede tandwiel geplaatst voor 
betere prestaties bij het schakelen naar de tweede versnelling.
De secundaire as van de versnellingsbak doet de tandwiel- en differentieeleenheid draaien, waardoor de voorste 
aandrijfassen op de voorwielen draaien.
Bij onderhoudswerkzaamheden moet u origineel afdichtmiddel of een gelijkwaardig product gebruiken op de 
contactvlakken van de aluminium transmissiebehuizing. De bevestigingsbouten van de behuizing moeten tot het 
voorgeschreven aantrekkoppel worden aangetrokken met een momentsleutel. Het is ook belangrijk dat alle 
onderdelen grondig worden gereinigd met reinigingsmiddel en drooggeblazen voordat ze opnieuw gemonteerd 
worden.
Wees daarnaast ook voorzichtig met het afstellen van de voorspanning van de conische rollagers van de secundaire 
as. Nieuwe synchromesh-ringen mogen niet worden gelapt door de tandwielconussen met behulp van lappasta 
voordat ze worden gemonteerd.
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I3RM0B521001-01

1. Mof en naaf 5e tandwiel 8. Omkeertandwiel 
achteruitversnelling

15. 3e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak

2. 5e tandwiel ingaande as 9. Ingaande as 16. 2e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
3. 4e tandwiel ingaande as 10. Rechterbehuizing 17. Mof en naaf synchromesh lage versnelling
4. Mof en naaf synchromesh hoge versnelling 11. Zijafdekking 18. 1e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
5. 3e tandwiel ingaande as 12. 5e tandwiel secundaire as van de 

versnellingsbak
19. Kroonwiel

6. Linkerbehuizing 13. 4e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

20. Differentieelhuis

7. Omkeertandwielas 14. Secundaire as 21. Rotor van rijsnelheidssensor
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Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose bij handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5224001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Tandwielen slippen uit 
aangrijppunt

Versleten schakelvorkas Vervangen.
Versleten schakelvork of schakelmof Vervangen.
Zwakke of beschadigde pasveren Vervangen.
Versleten lagers op ingaande as of 
secundaire as van de versnellingsbak

Vervangen.

Versleten afgeschuinde tand op mof en 
tandwiel

Vervang mof en tandwiel.

Ruw schakelen Slecht afgestelde 
versnellingshendelregelkabel

Afstellen.

Onjuist of onvoldoende smeermiddel Bijvullen.
Onjuiste vrije slag van het 
koppelingspedaal

Vervang koppelingshoofdcilinder of 
koppelingspedaalarm.

Vervormde of gebroken koppelingsplaat Vervangen.
Beschadigde koppelingsdrukplaat Vervang het deksel van het koppelingshuis.
Versleten symchromesh-ring Vervangen.
Versleten afgeschuinde tand op mof of 
tandwiel

Vervang mof of tandwiel.

Versleten koppeling regelkabels 
versnellings-/keuzehendel

Vervangen.

Vervormde schakelas Vervangen.
Versleten regelkabels versnellings-/
keuzehendel

Vervangen.

Lawaai Onjuist of onvoldoende smeermiddel Bijvullen.
Beschadigde of versleten lager(s) Vervangen.
Beschadigde of versleten tandwiel(en) Vervangen.
Beschadigde of versleten synchromesh-
onderdelen

Vervangen.
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Reparatie-instructies

Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak

U4RS0B5226001

1) Zorg voordat u olie ververst of controleert, dat de 
motor is gestopt en dat het voertuig horizontaal 
omhoog is gebracht.

2) Controleer terwijl het voertuig omhoog is gebracht 
het oliepeil en ga na of er zich olielekkage heeft 
voorgedaan.
Verhelp eventuele lekkages.

OPMERKING

Als het voertuig voor andere 
onderhoudswerkzaamheden dan 
olieverversing omhoog wordt gebracht, moet 
u ook altijd op olielekkage controleren.
 

3) Verwijder de olievulplug (2).
4) Verwijder de aftapplug (1) en tap de oude olie af.
5) Smeer afdichtmiddel op de schroefdraad van de 

aftapplug (1) en trek de plug met het 
voorgeschreven koppel aan.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Olieaftapplug transmissie (a):  21 N·m (2,1 kgf-
m, 15,5 lb-ft)

6) Giet nieuwe olie van het voorgeschreven type naar 
binnen tot deze tot de onderkant van de 
olievulplugopening (3) reikt zoals aangegeven in de 
afbeelding.

OPMERKING

We raden u aan tandwielolie API GL-4 75W-90 
te gebruiken.
 

Transmissie-oliespecificatie
: API GL-4 (Raadpleeg voor de SAE-classificatie 
het viscositeitsschema [A] in de afbeelding.)

Hoeveelheid transmissie-olie (referentie)
: 2,2 liter (4,8/3,9 US/Imp. pt)

7) Smeer afdichtmiddel op de schroefdraad van de 
oliepeil-/vulplug en trek de plug met het 
voorgeschreven koppel aan.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Oliepeil-/vulplug transmissie (b):  21 N·m (2,1 
kgf-m, 15,5 lb-ft)

Oliekeerring aan differentieelzijde vervangen
U4RS0B5226002

1) Breng het voertuig omhoog en tap de transmissie-
olie af.

2) Verwijder de voorste aandrijfas en/of de tussenas 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

I4RS0B522002D-01
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3) Verwijder de olieafdichting (1) met het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–50121

4) Als u de oliekeerring (1) bevestigt, moet deze met de 
veer naar binnen worden geplaatst. Gebruik speciaal 
gereedschap en een hamer voor de montage.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–85210

5) Breng vet aan op de oliekeerringlip en controleer 
tegelijkertijd de aandrijfas op de plaats waar deze de 
oliekeerring raakt. Controleer of deze glad is.

“A”:  Vet 99000–25010

6) Steek de voorste aandrijfas en/of de tussenas in 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

7) Vul de voorgeschreven transmissie-olie bij zoals 
beschreven in “Olieverversing bij handgeschakelde 
versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor” en 
controleer of de olie is afgedicht met een 
oliekeerring.

(A)

1

I4RH01520003-01

IYSY01520005-01
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Onderdelen van de versnellingshendel en -kabel
U4RS0B5226003

1

7

3

4

(a)6

A

8 (b)

2 (c)

5

9

A

I4RS0A520002-01

1. Knop van de versnellingshendel 6. Bevestigingsmoer versnellingshendeleenheid : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
2. Bout van kabelbeugel  7. Versnellingshendeleenheid : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
3. Balg versnellingshendel 8. Bout kabeldoorsteekrubber : Niet opnieuw gebruiken.
4. Versnellingshendelkabel

: Breng vet 99000-25010 aan op het 
kabeluiteinde.

9. Kabelbeugel

5. Versnellingshendelregelkabel
: Breng vet 99000-25010 aan op het 
kabeluiteinde.

: 13 N·m (1,3 kg-m, 9,5 lb-ft)
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Versnellingshendel en -kabel verwijderen en 
bevestigen

U4RS0B5226004

Uitbouwen

1) Verwijder het consolehuis.
2) Maak de kabeluiteinden (5) los van de draaipen (6) 

van de versnellingshendeleenheid.
3) Ontkoppel de versnellingshendel- en 

keuzehendelkabels (1) uit de 
versnellingshendeleenheid (2) terwijl u aan de 
snelkoppeling (4) trekt zoals aangegeven in de 
afbeelding.

4) Verwijder de bevestigingsmoeren van de 
versnellingshendeleenheid (3) en de 
versnellingshendeleenheid uit de bodemplaat.

5) Ontkoppel de versnellings- en 
keuzehendelregelkabels uit de transmissie. 

6) Verwijder de bout van het kabeldoorsteekrubber en 
verwijder vervolgens de versnellings- en 
keuzehendelregelkabels van de bodemplaat.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Draai elke bout en moer met het voorgeschreven 

aantrekkoppel aan zoals beschreven in “Onderdelen 
van de versnellingshendel en -kabel: Voor Model Met 
M15- Motor”. 

• Stel de versnellingshendelregelkabel af zoals 
beschreven in “Afstellen van 
versnellingshendelregelkabel: Voor Model Met M15- 
Motor”.

Afstellen van versnellingshendelregelkabel
U4RS0B5226026

1) Maak de opsluitplaat (1) die de beweging van de 
kabeluiteindehouder (2) beperkt los.

2) Druk de kabeluiteindehouder (2) naar buiten langs 
de afsteller (4) met behulp van een geschikt 
gereedschap (3) om de kabel los te maken.

3) Breng vet aan op de pen (5) van de 
versnellingshendel en monteer vervolgens de 
afsteller (1) stevig in de pen van de 
versnellingshendel.

“A”:  Vet 99000–25010

4) Druk de kabeluiteindehouder (2) in de richting van A.

OPMERKING

Oefen hierbij geen kracht uit op de afsteller in 
de werkingsrichting B van de kabel.
 

3
65

2

3

4
1

I4RS0A520003-01

I4RS0A520004-01



5B-49 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

5) Schuif de borgplaat (3) in de richting van C totdat 
deze zich over de klauw (4) van de 
kabeluiteindehouder bevindt.

Rijsnelheidssensor (VSS) verwijderen en 
monteren

U4RS0B5226027
Uitbouwen

1) Verwijder de accu en de drager met het 
koelvloeistofreservoir.

2) Ontkoppel de versnellings- en 
keuzehendelregelkabels (1) uit de transmissie.

3) Verwijder de kabelbeugel (1) van de transmissie.
4) Ontkoppel de VSS-stekker (2).

5) Verwijder de VSS.

Inbouwen

1) Breng olie aan op de nieuwe O-ring (1) en bevestig 
vervolgens de VSS op de transmissie.

Aantrekkoppel
VSS-bout (a):  5 N·m (0,5 kgf-m, 4,0 lb-ft)

2) Sluit de VSS-stekker (1) aan.
3) Monteer de kabelbeugel (2) op de transmissie.

Aantrekkoppel
Bout van kabelbeugel (a):  55 N·m (5,5 kgf-m, 
40,0 lb-ft)

3

3

4 1

2A

C

1

B

5, “A”

I4RS0A520005-01

1

I4RS0A520006-01

12

I4RS0A520007-01

I4RS0A520008-01

2

(a)

1

I4RS0A520009-01
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4) Sluit de versnellings- en keuzehendelregelkabels (1) 
aan op de transmissie.

5) Monteer de accu en de drager en monteer 
vervolgens het koelvloeistofreservoir op de 
accudrager.

Achteruitrijlichtcontact verwijderen en 
monteren

U4RS0B5226007
Uitbouwen

1) Verwijder de accu en de drager met het 
koelvloeistofreservoir.

2) Ontkoppel de stekker van het achteruitrijlichtcontact 
(1).

3) Verwijder het achteruitrijlichtcontact (2).

Inbouwen

1) Breng olie aan op de nieuwe O-ring (1) en draai het 
achteruitrijlichtcontact (2) aan met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Achteruitrijlichtcontact (a):  23 N·m (2,3 kgf-m, 
17,0 lb-ft)

2) Sluit de stekker van het achteruitrijlichtcontact weer 
aan.

3) Monteer de accu en de drager en monteer 
vervolgens het koelvloeistofreservoir op de 
accudrager.

Achteruitrijlichtcontact controleren
U4RS0B5226008

Controleer met een ohmmeter of het 
achteruitrijlichtcontact werkt.

Specificatie van achteruitrijlichtcontact
Contact ON (ingedrukt): Continuïteit
Contact OFF (losgelaten): Geen continuïteit

3. Aseenheid versnellings- en keuzehendel

1

I4RS0A520006-01

3

1

2

I4RS0A520010-01

1 2, (a)

I3RH0A520006-01

I4RS0A520011-01
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Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5226009

13

6 (a)

15

14 (c)

11
4

7 (b)

12

7 (b)

8

2

5

[A]

1

10

6

(a)

(a)

(b)3 9

9 (b)

16 (d)

I4RS0B522003D-02

[A]: Vooruit 7. Bout en moeren beugel motorophanging links 14. Bout koppelingsbedieningscilinder
1. Motor 8. Onderste plaat koppelingshuis 15. Koppelingsbedieningscilinder
2. Transmissie 9. Bouten beugel achterste motorophanging : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)
3. Achterste motorophanging en steun 10. Transmissie op motor-moer : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
4. Stekker achteruitrijlichtcontact 11. Massakabel : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
5. VSS-stekker 12. Beugel motorophanging links : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)
6. Transmissie op motor-bout 13. Versnellingshendel- en keuzehendelregelkabels
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Handgeschakelde versnellingsbak demonteren 
en opnieuw monteren

U4RS0B5226033
Uitbouwen

1) Tap de koelvloeistof af.
2) Verwijder het koelvloeistofreservoir met de 

reservoirslang.
3) Verwijder de accu en de drager.
4) Verwijder het luchtfilterhuis en de resonantie-

uitlaatdemper.
5) Ontkoppel de versnellings- en 

keuzehendelregelkabels (1) uit de transmissie.

6) Ontkoppel de stekker van het achteruitrijlichtcontact 
en de VSS-stekker en maak de 
bedradingsbundelklemmen los.

7) Verwijder de massakabel van de transmissie.
8) Verwijder de koppelingsbedieningscilinder met de 

vloeistofslang van de transmissie.
9) Verwijder waterinlaatleiding nr. 2 van de transmissie.

10) Verwijder de startmotor zoals beschreven in 
“Startmotor in- en uitbouwen:  in hoofdstuk 1I”.

11) Verwijder de transmissie op motor-bouten (1) 
bovenaan.

12) Ondersteun de motor met een steuninrichting (1).

LET OP!
 

Plaats de steuninrichting niet onder het 
uitstekende deel A. Als u dit doet, dan kan dit 
deel worden vervormd.
 

13) Verwijder de voorste aandrijfassen en de tussenas 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

14) Verwijder uitlaatleiding nr. 2 zoals beschreven in 
“Inbouwen en uitbouwen van uitlaatpijp en demper:  
in hoofdstuk 1K”.

15) Verwijder de onderste plaat van het koppelingshuis 
(1).

16) Demonteer de onderdeksels van de motor.
17) Ondersteun de transmissie met een 

versnellingsbakkrik.
18) Verwijder de transmissie op motor-bouten en -moer 

onderaan.

1

I4RS0A520006-01

1

1

I4RS0A520018-01

1

A

I4RS0A520019-01

1
I4RS0A520020-01
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19) Verwijder de motorophanging links (1) inclusief 
beugel (2).

20) Verwijder de bouten (1) van de beugel van de 
achterste ophanging.

21) Verwijder andere bevestigde onderdelen van de 
transmissie, indien van toepassing.

22) Trek de transmissie naar buiten zodat u de ingaande 
as van de koppelingsplaat kunt loshalen. Laat deze 
daarna zakken.

Hermonteren

LET OP!
 

• Zorg dat u de oliekeerringlip niet langs de 
aandrijfas laat schuren terwijl u de 
transmissie omhoog brengt.

• Sla bij het bevestigen de 
aandrijfaskoppeling niet met een hamer in 
het differentieel.

 

De demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het opnieuw monteren. Neem daarbij de volgende 
punten in acht.
• Draai elke bout en moer met het voorgeschreven 

aantrekkoppel aan zoals beschreven in “Onderdelen 
van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model 
Met M15- Motor”. 

• Maak de klemmen van de bedrading stevig vast.
• Vul transmissie-olie bij zoals beschreven in 

“Olieverversing bij handgeschakelde versnellingsbak: 
Voor Model Met M15- Motor”.

• Monteer de haak (1) en de massakabel (2) op de 
aangegeven plaats zoals getoond in de afbeelding.

• Sluit de accu weer aan en controleer de werking van 
de motor, de koppeling en de transmissie.

1

2

I4RS0A520021-01

1

I4RS0A520022-01

3. Zijafdekking transmissie
4. Linkerbehuizing transmissie

90
 

1

2

34

I4RS0A520023-01
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Onderdelen van de versnellings- en keuzehendelaseenheid
U4RS0B5226029

I4RS0B522001-01

1. As versnellings- en 
keuzehendel

7. Bout geleiderbehuizing versnellingshendel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de 
schroefdraad van de bout.

13. Keuzehendelnaaf
: Breng vet 99000-25010 aan op de binnenste en 
buitenste diameter.

2. Schakelnok 5e en 
omkeertandwiel

8. Bout keuzehendelbeugel : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

3. Vergrendelingsplaat 
versnellingshendel

9. Bout vergrendelingsgeleider 5e tandwiel naar 
omkeertandwiel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de 
schroefdraad van de bout.

: Niet opnieuw gebruiken.

4. Versnellings- en 
keuzehendel

10. Vergrendelingsbout versnellingshendel
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de 
schroefdraad van de bout.

: Breng transmissie-olie aan.

5. Versnellingskabelhendel 11. Geleiderbehuizing
6. Keuzekabelhendel 12. Bus keuzehendelas

: Breng vet 99000-25010 aan op de volledige 
bus.
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Aseenheid versnellings- en keuzehendel 
verwijderen en monteren

U4RS0B5226016

Uitbouwen

1) Verwijder de vergrendelingsbout van de 
versnellingshendel (1) en de geleiderbout van de 
vergrendeling van het 5e tandwiel naar het 
omkeertandwiel (2) uit de transmissiebehuizing.

2) Verwijder de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel (3).

Inbouwen

1) Breng vet aan op de bus van de as van de 
keuzehendel en de naaf van de keuzehendel. 
Bevestig de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel met een nieuwe pakking op de 
transmissie.

“A”:  Vet 99000–25010

2) Breng afdichtmiddel aan op de bouten van de 
geleiderbehuizing van de versnellingshendel (1). 
Trek de bouten van de geleiderbehuizing van de 
versnellingshendel met het voorgeschreven koppel 
aan.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Bout geleiderbehuizing versnellingshendel (a):  
23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

3) Zet de bout van de keuzehendelbeugel met het 
voorgeschreven koppel vast op de 
keuzehendelbeugel.

Aantrekkoppel
Bout keuzehendelbeugel:  23 N·m (2,3 kgf-m, 
17,0 lb-ft)

4) Bevestig de afdichtring en bout van de vergrendeling 
van de versnellingshendel (2) waarop het 
afdichtmiddel is aangebracht. Trek ze met het 
voorgeschreven koppel aan.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Vergrendelingsbout versnellingshendel (b):  23 
N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

5) Bevestig de afdichtring en geleiderbout van de 
vergrendeling van het 5e tandwiel naar het 
omkeertandwiel (3) waarop het afdichtmiddel is 
aangebracht. Trek aan met het voorgeschreven 
koppel.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Bout vergrendelingsgeleider 5e tandwiel naar 
omkeertandwiel (c):  23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

As versnellings- en keuzehendel demonteren 
en monteren

U4RS0B5226017

1) Duw de pennen naar buiten met behulp van een in 
de handel verkrijgbaar veerpen-
uitbouwgereedschap van 2,8 – 3,0 mm (0,11 – 0,12 
in.) en het voorgeschreven veerpen-
uitbouwgereedschap zoals hieronder getoond.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–85811 4,5 mm
(B):  09925–78210 6,0 mm

2) Controleer de onderdelen op slijtage, vervorming of 
schade. Als er defecten zijn, moet het defecte 
onderdeel door een nieuw worden vervangen.

3

12
I4RS0A520024-01

“A”

1, (a), “B”

1, (a), “B”

2, (b), “B”3, (c), “B”
I4RS0A520025-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-56

OPMERKING

• Plaats de nieuwe binnenste (8) en 
buitenste pen (9) van de versnellings- en 
keuzehendel in tegengestelde richting 
voor elke opening (“a”, “b”) zoals 
aangegeven in de afbeelding.

• Als u pennen naar binnen drukt, zorg dan 
dat de as niet buigt door deze met een 
houtblok te ondersteunen.

• Monteer de nok van de schakelnok van het 
5e en omkeertandwiel met de kern en pen 
uitgelijnd.

• Zorg dat u een juiste veer neemt aan de 
hand van de kleuren zodat het schakelen 
net zo goed blijft als daarvoor.

– Keuzeveer lage versnelling – Lichtblauw

– Keuzeveer achteruit –  Roze
 

1. E-ring 10. Kogel
2. Afdichtring 11. As versnellings- en keuzehendel
3. Veer keuzehendel 

omkeertandwiel
12. Schakelnok 5e en omkeertandwiel

4. Vergrendelingsplaat 
versnellingshendel

13. Schakelnokgeleiderpen 5e en 
omkeertandwiel

5. Kogel 14. Contraveer nokgeleider
6. Veer vergrendeling 

versnellingshendel
15. Schakelnokgeleider 5e en 

omkeertandwiel
7. Versnellings- en 

keuzehendel
16. Schakelnokgeleiderpen

8. Binnenste pen 17. Keuzeveer lage versnelling
9. Buitenste pen 18. Uittrekgereedschap veerpen

I4RS0A520026-01



5B-57 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak
U4RS0B5226028

I4RS0A520013-02

1. Rechterbehuizing transmissie 25. Schakelvork 5e tandwiel
2. Linkerbehuizing transmissie

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op het contactvlak van de 
linker- en rechterbehuizing.

26. Naaldlager (type gescheiden staalkooi)

3. Aseenheid versnellings- en keuzehendel 27. 5e tandwiel ingaande as
4. Plaat linkerbehuizing transmissie 28. Versnellingshendel omkeertandwiel
5. Zijafdekking transmissie

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op het contactvlak van de 
zijafdekking en van de linkerbehuizing.

29. Bout versnellingshendel omkeertandwiel
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

6. Achteruitrijlichtcontact 30. Omkeertandwielas
7. O-ring 31. Afdichtring
8. Differentieeleenheid 32. Omkeertandwiel achteruitrijversnelling
9. Oliepeil-/vulplug

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de plug.

33. Bout as omkeertandwiel
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

10. Olieaftapplug
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de plug.

34. Afdichtring



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-58

Vijfde tandwiel demonteren en monteren
U4RS0B5226018

Demonteren

1) Verwijder de 9 bouten en neem de zijafdekking van 
de transmissie eraf (1).

LET OP!
 

Zorg dat de zijafdekking niet vervormd raakt 
als deze van de linkerbehuizing wordt 
verwijderd.
 

2) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap de 
borgveer (1).

Speciaal gereedschap
:  09900–06107

3) Verwijder de bout van de schakelvork voor de 5e 
versnelling (2).

4) Verwijder de schakelvork (3), de mof- en 
naafeenheid (4) van de synchromesh, de 
synchromesh-hefbomen, de synchromesh-ring en 
het 5e tandwiel (5) van de ingaande as samen. 
Gebruik een tandwieltrekker bij het verwijderen als 
de spieën van de naaf krap zijn.

5) Verwijder de stuiking van de moer van de secundaire 
as (2), bevestig het 5e tandwiel (1) van de ingaande 
as en het speciaal gereedschap om te voorkomen 
dat de assen draaien. Verwijder vervolgens de moer 
van de secundaire as (2).

Speciaal gereedschap
(A):  09927–76060

11. VSS 35. Zijlageropsluitplaat
12. Bout oliekanaal

: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

36. O-ring

13. Bouten plaat linkerbehuizing
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

37. Oliekeerring
: Smeer vet 99000-25010 op de olieafdichtingslip.

14. VSS-bout 38. Buitenste loopring
15. Bouten zijafdekking 39. Ontluchtingsslang
16. Bouten transmissiebehuizing 40. Bout zijlageropsluitplaat
17. Synchromesh-ring 5e tandwiel : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
18. Synchromesh-hefboom 5e tandwiel : 21 N·m (2,1 kg-m, 15,5 lb-ft)
19. Mof en naaf synchromesh 5e versnelling : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
20. Borgveer : 5 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)
21. Stelafdichtring lager : 100 N·m (10,0 kg-m, 72,5 lb-ft)
22. 5e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak : Niet opnieuw gebruiken.
23. Moer secundaire as

: Na het aantrekken van de moer met het voorgeschreven koppel 
stevig vaststuiken.

: Breng transmissie-olie aan.

 24. Bout schakelvork
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

I4RS0A520027-01

3
42

1

5

I4RS0A520028-01

1
(A)

2

I3RM0B521014-01



5B-59 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

6) Verwijder het 5e tandwiel van de ingaande as, het 
naaldlager en vervolgens het 5e tandwiel van de 
secundaire as (1). Gebruik indien nodig een 
tandwieltrekker (2) als de spieën van het 5e tandwiel 
van de secundaire as krap zijn.

Montage

1) Monteer de mof (1) en naaf (2) van de synchromesh 
voor de 5e versnelling, de synchromesh-hefbomen 
(3) en synchromesh-ring (4) voor de 5e versnelling 
als volgt.

a) Monteer de naaf (1) op de synchromesh-moffen 
(2) voor de 5e versnelling in de aangegeven 
richting zoals getoond in de afbeelding.

b) Bevestig de synchromesh-hefbomen voor de 5e 
versnelling (1) op de naaf (2) zoals getoond in de 
afbeelding.

OPMERKING

Lijn het uitstekende deel A van de 
synchromesh-hefbomen (1) voor de 5e 
versnelling met de groef van de naaf (2).
 

c) Monteer de synchromesh-ring (1) op de naaf (2) 
zoals getoond in de afbeelding.

2) Bevestig het 5e tandwiel (1) op de secundaire as in 
de richting van de machinaal bewerkte naaf A naar 
binnen.

3) Bevestig het naaldlager van het type gescheiden 
staalkooi op de ingaande as, breng olie aan. 
Bevestig vervolgens het 5e tandwiel van de 
ingaande as (1) en het speciaal gereedschap om te 
voorkomen dat de as draait.

Speciaal gereedschap
(A):  09927–76060

A: Afgeschuinde zijde B: Lange naaf

I4RS0A520041-01

I4RH01520054-01

1

2

B

A

I4RH01520048-01

A: Machinaal bewerkte naaf (naar binnen)
B: Geen bewerking (naar buiten)

1 A

2

A

I4RH01520049-01

1

2

I4RH01520055-01

I2RH01520088-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-60

4) Trek de nieuwe moer van de secundaire as (2) aan 
met het voorgeschreven koppel en stuik de moer 
van de secundaire as goed.

Aantrekkoppel
Moer secundaire as (a):  100 N·m (10,0 kgf-m, 
72,5 lb-ft)

5) Bevestig de schakelvork van het 5e tandwiel (1) op 
de mof- (2) en naafeenheid (3) van de synchromesh 
en monteer ze in de ingaande as en de schakelas. 
Zorg er hierbij voor dat het stansmerkteken (4) zich 
op één lijn bevindt met het merkteken (5) op de 
ingaande as.

6) Trek de schakelvorkbout (2) waarop 
schroefdraadborgmiddel is aangebracht aan.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout schakelvork (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

7) Monteer met behulp van speciaal gereedschap de 
nieuwe borgveer (1) in de aangegeven richting op de 
ingaande as (3) zoals getoond in de afbeelding.

Speciaal gereedschap
:  09900–06107

8) Reinig het contactvlak van de linkerbehuizing (2) en 
de zijafdekking (1), breng zo veel afdichtmiddel aan 
op de zijafdekking (1) (zie de afbeelding) dat het 
deel een diameter van 1,5 mm (0,059 in.) heeft. Leg 
het op de linkerbehuizing en draai de bouten aan 
met het voorgeschreven koppel.

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Bout zijafdekking (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

1

(A)

2, (a)

I3RM0B521016-01

I4RS0A520029-01

4. Gepolijst oppervlak

2, (a), “A”

1

3
3

4
1

I4RS0A520030-01

I4RS0A520031-01



5B-61 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

Handgeschakelde versnellingsbak demonteren 
en monteren

U4RS0B5226034
Demonteren

1) Verwijder de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel zoals beschreven in “Aseenheid 
versnellings- en keuzehendel verwijderen en 
monteren: Voor Model Met M15- Motor”.

2) Verwijder het vijfde tandwiel zoals beschreven in 
“Vijfde tandwiel demonteren en monteren: Voor 
Model Met M15- Motor”.

3) Verwijder de plaat van de linkerbehuizing.
4) Verwijder de veerring (1) met behulp van speciaal 

gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

5) Verwijder de pasbouten voor de versnellingshendel 
(1) met afdichtringen. Neem daarna de pasveren en 
stalen kogels eruit.

6) Verwijder het achteruitrijlichtcontact (2).

7) Verwijder de bout van de as van het omkeertandwiel 
(2) met afdichtring.

8) Verwijder de bouten van de behuizing (1) vanaf de 
buitenzijde en andere bouten vanaf de zijde van de 
koppelingsbehuizing.

9) Tik de flenzen van de linkerbehuizing er met een 
kunststof hamer uit en verwijder de linkerbehuizing 
(3).

10) Trek de as voor het omkeertandwiel (1) er met 
afdichtring (2) uit en neem het omkeertandwiel van 
de achteruitrijversnelling (3) uit.

11) Verwijder de bouten voor de versnellingshendel voor 
achteruit (4) en de versnellingshendel voor achteruit 
(5).

12) Trek de geleider van de as van het 5e en 
omkeertandwiel (6) er samen met de as van het 5e 
en omkeertandwiel (7) uit.

13) Tik het uiteinde van de ingaande as er met een 
kunststof hamer uit, druk het naar buiten als de 
eenheid iets uit de behuizing komt. Neem vervolgens 
de eenheid van de ingaande as (1), de eenheid van 
de secundaire as (2), de schakelas voor hoge 
versnellingen (3) en de schakelas voor lage 
versnellingen (4) er tegelijkertijd uit.

2. Ingaande as
3. Linkerlager van de ingaande as

1

(A)2

3

I3RM0A520037-01

I2RH01520032-01

I4RS0A520032-01

I4RS0A520033-01

I2RH01520035-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-62

14) Verwijder de buitenste loopring van het linkerlager 
van de secundaire as van de linkerbehuizing (1) met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123

15) Verwijder de bouten van de zijlageropsluitplaat.
16) Draai de zijlageropsluitplaat (1) tegen de wijzers van 

de klok in totdat ze stopt, en verwijder de 
zijlageropsluitplaat met behulp van 2 platte staven 
(2) of iets dergelijks.

17) Verwijder de O-ring van de zijlageropsluitplaat.

18) Verwijder de vulring van het differentieellager.
19) Verwijder de buitenste loopring van het 

differentieellager van de linkerbehuizing (1) met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09926–27610

20) Verwijder de differentieeleenheid (1) van de 
rechterbehuizing (2).

Inbouwen

1) Monteer de differentieeleenheid (1) in de 
rechterbehuizing (2).

2) Verbind de eenheden voor de ingaande as (5), de 
secundaire as van de versnellingsbak (4), de 
schakelas voor lage versnellingen (2) en de 
schakelas voor hoge versnellingen (3) en monteer 
ze in de rechterbehuizing (1).

LET OP!
 

Zorg dat de ingaande as de oliekeerringlip 
niet beschadigt, anders kan er olie gaan 
lekken.
 

OPMERKING

• Het rechterlager van de ingaande as op de 
as kan in de rechterbehuizing worden 
gemonteerd door de as er met een 
kunststof hamer in te tikken.

• Controleer of de secundaire as in het 
kroonwiel grijpt tijdens het monteren.

 

(A)
1

I4RH01520021-01

1

2

2

I4RS0A520034-01

(A)

(B)

1

I4RS0A520035-01

3. VSS

3. VSS

I2RH01520036-01

I2RH01520036-01

I2RH01520080-01



5B-63 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

3) Bevestig de as voor het 5e en omkeertandwiel (1) 
met de geleideras van het 5e en omkeertandwiel (2) 
in de rechterbehuizing (5). De schakelarm voor het 
omkeertandwiel (4) moet tegelijkertijd aan de 
schakelhendel voor het omkeertandwiel (3) worden 
gekoppeld.

4) Monteer het omkeertandwiel van de 
achteruitrijversnelling (1) met de versnellingshendel 
voor de achteruitrijversnelling (2), steek de as van 
het omkeertandwiel (3) in de behuizing (4) via het 
omkeertandwiel en lijn "A" in de as uit met "B" in de 
behuizing.

5) Draai de bouten van de versnellingshendel voor de 
achteruitversnelling vast na het aanbrengen van 
schroefdraadborgmiddel.

:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout versnellingshendel omkeertandwiel:  23 
N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

OPMERKING

• Zorg dat de afdichtring (5) in de as boven 
het tandwiel is gemonteerd.

• Controleer of het uiteinde van de 
versnellingshendel van het 
omkeertandwiel speling "a" heeft op de 
groef van het omkeertandwiel.

 

Afstand tussen hendel en omkeertandwielas
“a”: 0,5 – 1,0 mm (0,02 – 0,04 in.)

6) Reinig de contactvlakken van de rechter- en 
linkerbehuizing, breng zo veel afdichtmiddel aan op 
de rechterbehuizing (2) (zie de afbeelding) dat het 
deel een diameter van 1,5 mm (0,059 in.) heeft. Leg 
het op de linkerbehuizing (1).

“B”:  Afdichtmiddel 99000–31260

7) Monteer de bout van de omkeertandwielas (4) 
waarop schroefdraadborgmiddel is aangebracht met 
een aluminium afdichtring en trek deze met het 
voorgeschreven koppel aan.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout as omkeertandwiel (c):  23 N·m (2,3 kgf-m, 
17,0 lb-ft)

I2RH01520081-01

I4RS0A520036-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-64

8) Trek de bouten van de behuizing (3) vanaf de 
buitenzijde en andere bouten vanaf de zijde van de 
koppelingsbehuizing met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bout transmissiebehuizing (b):  23 N·m (2,3 kgf-
m, 17,0 lb-ft)

9) Monteer de zijlageropsluitplaat als volgt.
a) Monteer de buitenste loopring van het 

differentieellager op de linkerbehuizing. Tik 
vervolgens de buitenste loopring naar binnen 
met speciaal gereedschap en een kunststof 
hamer.

LET OP!
 

Drijf de loopring niet in een hamer.
Dit kan schade aan het lager veroorzaken.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09926–27610

b) Kies het vulplaatje van het differentieellager als 
volgt.
i) Meet de diepte “a” vanaf de voorkant van de 

linkerbehuizing (1) tot de buitenste loopring 
van het zijlager (2) met behulp van een 
dieptemaat.

ii) Meet de hoogte "b” van de 
zijlageropsluitplaat met de dieptemaat.

I3RM0A520043-01

(A)

I4RH01520053-01

I4RS0A520037-01

“b”

I4RS0A520038-01



5B-65 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

iii) Bereken de speling a – b en kies het 
differentieelvulplaatje volgens de 
onderstaande tabel.

Specificatie lagervulplaatje

c) Monteer het vulplaatje van het differentieellager 
op de linkerbehuizing (4).

d) Breng olie aan op de nieuwe O-ring van de 
zijlageropsluitplaat (3) en monteer de 
zijlageropsluitplaat met de nieuwe O-ring op de 
linkerbehuizing.

e) Trek de bouten van de zijlageropsluitplaat (1) 
aan met het voorgeschreven koppel.

OPMERKING

Monteer de zijlageropsluitplaat met het 
stansmerkteken (2) naar boven.
 

Aantrekkoppel
Bout zijlageropsluitplaat (a):  23 N·m (2,3 kgf-
m, 17,0 lb-ft)

10) Controleer de pasveren (2, 4 en 5) op slijtage en 
vervang eventueel door nieuwe.

Pasveer

11) Monteer de stalen kogels (3) en pasveren (2, 4 en 5) 
voor de respectievelijke schakelassen en draai de 
bouten (1) waarop afdichtmiddel is aangebracht 
vast.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260

Aantrekkoppel
Pasbout versnellingshendel (a):  13 N·m (1,3 kgf-
m, 9,5 lb-ft)

Speling “a” – “b”
Dikte van te monteren 

lagervulplaatje
0,636 – 0,665 mm

(0,0250 – 0,0261 in.)
0,75 mm (0,030 in.)

0,666 – 0,695 mm
(0,0262 – 0,0273 in.)

0,78 mm (0,031 in.)

0,696 – 0,725 mm
(0,0274 – 0,0285 in.)

0,81 mm (0,032 in.)

0,726 – 0,755 mm
(0,0286 – 0,0297 in.)

0,84 mm (0,033 in.)

0,756 – 0,785 mm
(0,0298 – 0,0309 in.)

0,87 mm (0,034 in.)

0,786 – 0,815 mm
(0,0310 – 0,0320 in.)

0,90 mm (0,035 in.)

0,816 – 0,845 mm
(0,0321 – 0,0332 in.)

0,93 mm (0,037 in.)

0,846 – 0,875 mm
(0,0333 – 0,0344 in.)

0,96 mm (0,038 in.)

0,876 – 0,905 mm
(0,0345 – 0,0356 in.)

0,99 mm (0,039 in.)

0,906 – 0,935 mm
(0,0357 – 0,0368 in.)

1,02 mm (0,040 in.)

0,936 – 0,965 mm
(0,0369 – 0,0379 in.)

1,05 mm (0,041 in.)

0,966 – 0,995 mm
(0,0380 – 0,0391 in.)

1,08 mm (0,043 in.)

0,996 – 1,025 mm
(0,0392 – 0,0403 in.)

1,11 mm (0,044 in.)

1,026 – 1,055 mm
(0,0404 – 0,0415 in.)

1,14 mm (0,045 in.)

1,056 – 1,085 mm
(0,0416 – 0,0427 in.)

1,17 mm (0,046 in.)

1,086 -1,115 mm
(0,0428 – 0,0438 in.)

1,20 mm (0,047 in.)

1,116 – 1,145 mm
(0,0439 – 0,0450 in.)

1,23 mm (0,048 in.)

1,146 – 1,175 mm
(0,0451 – 0,0462 in.)

1,26 mm (0,050 in.)

1,176 – 1,205 mm
(0,0463 – 0,0474 in.)

1,29 mm (0,051 in.)

1,206 – 1,235 mm
(0,0475 – 0,0486 in.)

1,32 mm (0,052 in.)

1,236 – 1,265 mm
(0,0487 – 0,0498 in.)

1,35 mm (0,053 in.)

1,266 – 1,295 mm
(0,0499 – 0,0509 in.)

1,38 mm (0,054 in.)

1,296 – 1,325 mm
(0,0510 – 0,0521 in.)

1,41 mm (0,056 in.)

Vrije lengte pasveer Norm Slijtagegrens

Lage versnelling (2)
53,1 mm 

(2,091 in.)
50,5 mm 

(1,988 in.)

Hoge versnelling (4)
45,9 mm 

(1,807 in.)
44,0 mm 

(1,732 in.)

5e en achteruit (5)
29,9 mm 

(1,777 in.)
28,5 mm 

(1,122 in.)

1, (a)

2

4

3

I4RS0A520039-01

I2RH01520084-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-66

12) Monteer een nieuwe borgveer (1) met behulp van 
speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

13) Monteer de buitenste loopring van het linkerlager in 
de zitting van de secundaire as (1) op de 
lagerconus, en tik de buitenste loopring van het 
linkerlager van de secundaire as (1) met behulp van 
speciaal gereedschap en een kunststof hamer (2) 
naar binnen.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123

14) Als u een afdichtring (2) op de buitenste 
lagerloopring (3) plaatst, moet u een rei (1) erover 
plaatsen en deze met de hand met behulp van de rei 
samendrukken. Meet daarna speling "a" tussen het 
oppervlak van de behuizing (4) en de rei met behulp 
van een voelermaat (5).

Speling tussen behuizingoppervlak en rei 
(uitsteekhoogte afdichtring)
“a”: 0,08 – 0,12 mm (0,0032 – 0,0047 in.)

15) Als u stap 14) herhaalt, moet u een geschikte 
afdichtring selecteren waarmee de speling "a" wordt 
ingesteld op de specificatie. Plaats deze op de 
buitenste loopring van het lager.

OPMERKING

Steek 0,10 mm (0,0039 in.) van de voeler naar 
binnen om snel te controleren of een 
afdichtring aan de specificatie voldoet.
 

Beschikbare vulringdiktes

2. Ingaande as
3. Linkerlager van de ingaande as

1

(A)2

3

I3RM0A520037-01

I3RM0A520030-01

0,55 mm (0,021 in.) 0,90 mm (0,035 in.)
0,60 mm (0,023 in.) 0,95 mm (0,037 in.)
0,65 mm (0,025 in.) 1,00 mm (0,039 in.)
0,70 mm (0,027 in.) 1,05 mm (0,041 in.)
0,75 mm (0,029 in.) 1,10 mm (0,043 in.)
0,80 mm (0,031 in.) 1,15 mm (0,059 in.)
0,85 mm (0,033 in.)

I3RM0A520031-01
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16) Plaats de plaat van de linkerbehuizing (2) met haar 
uiteinde in de groef van de schakelgeleideras (4). 
Trek de bouten (1) waarop schroefdraadborgmiddel 
is aangebracht aan.

OPMERKING

Zorg na het vastdraaien van de bouten dat de 
secundaire as van de versnellingsbak (5) met 
de hand met enige weerstand kan draaien.
 

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout plaat linkerbehuizing (a):  23 N·m (2,3 kgf-
m, 17,0 lb-ft)

17) Monteer het vijfde tandwiel zoals beschreven in 
“Vijfde tandwiel demonteren en monteren: Voor 
Model Met M15- Motor”.

18) Monteer de aseenheid van de versnellings- en 
keuzehendel zoals beschreven in “Aseenheid 
versnellings- en keuzehendel verwijderen en 
monteren: Voor Model Met M15- Motor”.

19) Monteer het achteruitrijlichtcontact zoals beschreven 
in “Achteruitrijlichtcontact verwijderen en monteren: 
Voor Model Met M15- Motor”.

20) Controleer of de ingaande as in elke tandwielstand 
draait.

21) Bevestig ook de continuïteit van het 
achteruitrijlichtcontact in de achteruitstand met 
behulp van de ohmmeter.

Rechter transmissiebehuizing demonteren en 
monteren

U4RS0B5226020

Demonteren

1) Verwijder de schakelas, de eenheid van de ingaande 
as en de eenheid van de secundaire as zoals 
beschreven in “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en monteren: Voor Model Met M15- 
Motor”.

2) Verwijder de buitenste loopring van het 
differentieellager van de rechterbehuizing (1) met 
behulp van speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09925–15410

3) Verwijder de oliekeerring van de ingaande as (1) met 
behulp van speciaal gereedschap, indien nodig.

Speciaal gereedschap
(A):  09930–30104
(B):  09923–74510

4) Trek de buitenste loopring van het rechterlager van 
de secundaire as van de versnellingsbak (2) met 
behulp van speciaal gereedschap naar buiten, indien 
nodig.

Speciaal gereedschap
(A):  09930–30104
(C):  09941–64511

5) Vervang indien nodig de oliekeerring aan 
differentieelzijde van de rechterbehuizing zoals 
beschreven in “Oliekeerring aan differentieelzijde 
vervangen: Voor Model Met M15- Motor”.

3. Ingaande as

I4RS0A520042-01

(A)1

I3RM0B521021-01

I4RS0A520040-01
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Montage

OPMERKING

Reinig ieder deel voor montage en breng de 
aangegeven transmissie-olie aan op de 
schuifvlakken van het lager en de tandwiel.
 

1) Monteer de oliekeerring aan differentieelzijde in de 
rechterbehuizing zoals beschreven in “Oliekeerring 
aan differentieelzijde vervangen: Voor Model Met 
M15- Motor”, indien deze werd verwijderd.

2) Als de oliekeerring van de ingaande as (1) is 
verwijderd, moet u deze met de veer naar boven 
monteren. Gebruik speciaal gereedschap en een 
hamer voor de montage en breng vet aan op de 
oliekeerringlip.

“B”:  Vet 99000–25010

Speciaal gereedschap
(A):  09913–84510

3) Als de buitenste loopring van het rechterlager van de 
secundaire as (2) is verwijderd, moet u deze met 
behulp van speciaal gereedschap en een hamer 
weer monteren.

Speciaal gereedschap
(B):  09925–98210
(C):  09924–84510–004

4) Monteer de buitenste loopring van het 
differentieellager op de rechterbehuizing met behulp 
van speciaal gereedschap en een hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–85210

5) Monteer de schakelas, de eenheid van de ingaande 
as en de eenheid van de secundaire as zoals 
beschreven in “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en monteren: Voor Model Met M15- 
Motor”.

Linker transmissiebehuizing demonteren en 
monteren

U4RS0B5226035
Demonteren

1) Vervang indien nodig de oliekeerring aan 
differentieelzijde van de linkerbehuizing zoals 
beschreven in “Oliekeerring aan differentieelzijde 
vervangen: Voor Model Met M15- Motor”.

2) Verwijder indien nodig het oliekanaal van de 
ingaande as (1) uit de linkerbehuizing.

Montage

1) Als het oliekanaal van de ingaande as (1) is 
verwijderd, moet u dit met de bout waarop 
draadborgmiddel is aangebracht monteren.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Bout oliekanaal (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

2) Als de oliekeerring aan differentieelzijde is 
verwijderd, moet u deze weer monteren op de 
linkerbehuizing zoals beschreven in “Oliekeerring 
aan differentieelzijde vervangen: Voor Model Met 
M15- Motor”.

I3RM0A520047-01

(A)

I4RH01520027-01

I4RH01520028-01

I3RM0A520048-01
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Onderdelen van ingaande as en secundaire as
U4RS0B5226030

I3RM0B521010-01

1. Ingaande as 12. Linkerlager van de ingaande as 23. Middelste conus synchromesh 2e 
tandwiel

 2. Oliekeerring
: Smeer vet 99000-25010 op de 
olieafdichtingslip.

13. Borgveer 24. Binnenste synchromesh-ring 2e tandwiel

3. Rechterlager van ingaande as 14. Afstandsring 5e tandwiel 25. Borgveer
4. 3e tandwiel ingaande as 15. Rechterlager secundaire as 26. 2e tandwiel secundaire as van de 

versnellingsbak
5. Naaldlager (type harskooi) 16. Secundaire as 27. 3e tandwiel secundaire as van de 

versnellingsbak
6. Synchromesh-ring hoge versnellingen 17. 1e tandwiel secundaire as van de 

versnellingsbak
28. Afstandsring 3e en 4e tandwiel

7. Synchromesh-veer hoge versnellingen 18. Synchromesh-ring 1e tandwiel 29. 4e tandwiel secundaire as van de 
versnellingsbak

8. Mof en naaf synchromesh hoge versnellingen 19. Synchromesh-veer lage versnellingen 30. Linkerlager secundaire as
9. Synchromesh-spie hoge versnellingen 20. Mof en naaf synchromesh lage 

versnellingen
: Niet opnieuw gebruiken.

10. Borgveer 21. Synchromesh-spie lage versnellingen : Breng transmissie-olie aan.

11. 4e tandwiel ingaande as 22. Buitenste synchromesh-ring 2e tandwiel
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Ingaande as demonteren en monteren
U4RS0B5226021

Demonteren

1) Verwijder het rechterlager van de ingaande as (2) uit 
de ingaande as (1) met behulp van een lagertrekker 
(3) en een hydraulische pers.

2) Druk de afstandsring van het 5e tandwiel (2) en het 
linkerlager (3) uit de ingaande as (1) met behulp van 
een lagertrekker (4) en een hydraulische pers.

LET OP!
 

Om te voorkomen dat de tanden van het 
tandwiel beschadigd raken, moet u deze bij 
de vlakke zijde van de lagertrekker 
ondersteunen.
 

3) Neem het 4e tandwiel, het naaldlager van het 4e 
tandwiel (type harskooi) en de synchromesh-ring 
voor hoge versnellingen eruit.

4) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap de 
borgveer (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

5) Druk de mof- en naafeenheid voor de synchromesh 
voor hoge versnellingen (2) samen met het 3e 
tandwiel (3) uit de ingaande as (1) met behulp van 
een lagertrekker (4) en een hydraulische pers.

LET OP!
 

Gebruik de vlakke zijde van de lagertrekker 
om schade aan de tanden van het 3e tandwiel 
te voorkomen.
 

6) Neem het naaldlager van het 3e tandwiel (type 
harskooi) uit de as.

7) Demonteer de mof- en naafeenheid van de 
synchromesh voor hoge versnellingen.

Montage

1) Reinig alle onderdelen grondig, controleer ze op 
afwijkingen en vervang eventueel door nieuwe.

2) Blaas voor een goede smering van de ingaande as 
(1) de oliegaten (2) door en controleer of er geen 
verstoppingen in zitten.

IYSY01521048-01

1 2

3

4

I4RH01520030-01

I2RH01520046-01

I2RH01520097-01

I2RH01520049-01
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3) Monteer de synchromesh-mof voor hoge 
versnellingen (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën 
(2) in en stel daarna de veren (1) als zoals in de 
afbeelding wordt weergegeven.

OPMERKING

• De spieën krijgen geen specifieke richting 
toegewezen, maar worden als een mof- en 
naafeenheid aangeduid.

• De grootte van de mof, naaf, spieën en 
veren van de synchromesh voor hoge 
versnellingen valt tussen die voor lage 
versnellingen en de 5e versnelling.

 

Montagestand synchromesh-spie
A = B

4) Druk het rechterlager (1) in de ingaande as (2) met 
behulp van speciaal gereedschap en een hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09951–16080

5) Monteer het naaldlager (type harskooi) van het 3e 
tandwiel en breng er olie op aan. Monteer het 3e 
tandwiel (1) en de synchromesh-ring (2).

6) Druk de mof- en naafeenheid van de synchromesh 
voor hoge versnellingen (3) er met behulp van 
speciaal gereedschap en een hamer in, met de zijde 
van de lange flens van de naaf naar het 3e tandwiel 
toe.

OPMERKING

• Zorg bij het indrukken van de mof en naaf 
dat de spiegaten voor de synchromesh-
ring zijn uitgelijnd met de spieën in de mof- 
en naafeenheid.

• Controleer of het 3e tandwiel vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid erin heeft 
gedrukt.

• Synchromesh-ringen voor het 3e en 4e 
tandwiel zijn identiek.

 

Speciaal gereedschap
(B):  09913–84510

[A]: Zijde 3e tandwiel D: Spierichting
C: Lange flens E: Uitstekend gedeelte

I3RM0B521022-01

(A)

1

2

I4RH01520031-01

[A]: Zijde 3e tandwiel B: Lange flens
A: Spierichting C: Uitstekend gedeelte

I3RM0B521023-01
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7) Monteer de borgveer (1) en controleer of de 
borgveer stevig in de groef vastzit. Monteer het 
naaldlager (2) (type harskooi), breng er olie op aan 
en monteer daarna de synchromesh-ring (3) en het 
4e tandwiel (4).

8) Druk het linkerlager (2) er met behulp van speciaal 
gereedschap en een hamer in.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123

9) Druk de afstandsring (1) van het 5e tandwiel er met 
hetzelfde speciaal gereedschap als in stap 8) in.

LET OP!
 

Om te voorkomen dat de afstandsring van 
het 5e tandwiel vervormd raakt vanwege 
overmatige druk, moet u hem er niet tegelijk 
met het linkerlager in drukken.
 

Secundaire as demonteren en monteren
U4RS0B5226022

Demonteren

1) Druk de conus van het linkerlager (2) met het 4e 
tandwiel (3) uit de secundaire as (1) met behulp van 
een lagertrekker (4) en een hydraulische pers.

LET OP!
 

• Gebruik een lagertrekker en een 
hydraulische pers die met gemak 5 ton 
(11.000 lb) aan kunnen.

• Ondersteun het 4e tandwiel bij de vlakke 
zijde van de lagertrekker om schade aan 
de tanden te voorkomen.

 

2) Zet de lagertrekker (5) op het 2e tandwiel (4) en druk 
de afstandsring van het 3e en 4e tandwiel (2) en (3) 
samen met het 2e tandwiel uit de secundaire as (1) 
met de hydraulische pers. Neem het naaldlager 
(type harskooi) uit de secundaire as.

LET OP!
 

• Als de compressie meer dan 5 ton (11.000 
lb) bedraagt, laat de compressie dan 
meteen los. Reset de ondersteuning van 
de lagertrekker en begin weer met 
drukken.

• Om te voorkomen dat de tanden van het 
tandwiel beschadigd raken, moet u deze bij 
de vlakke zijde van de lagertrekker 
ondersteunen.

 

3) Neem de 2e buitenste ring, middelste conus en 
binnenste ring van de synchromesh uit.

5. Ingaande as

I2RH01520052-01

I4RH01520032-01

I2RH01520054-01

I2RH01520055-01
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4) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap de 
borgveer (1).

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

5) Zet de lagertrekker (3) op het 1e tandwiel (2) en druk 
de mof- en naafeenheid van de synchromesh voor 
lage versnellingen (1) er met het 1e tandwiel uit met 
de hydraulische pers.

LET OP!
 

Om te voorkomen dat de tanden van het 
tandwiel beschadigd raken, moet u deze bij 
de vlakke zijde van de lagertrekker 
ondersteunen.
 

6) Demonteer de mof- en naafeenheid van de 
synchromesh voor lage versnellingen.

7) Neem het naaldlager van het 1e tandwiel (type 
harskooi) uit de as.

8) Verwijder de conus van het rechterlager (2) met de 
lagertrekker (3), metalen staaf (1) en hydraulische 
pers.

Montage

1) Reinig alle onderdelen grondig, controleer ze op 
afwijkingen en vervang eventueel door nieuwe.

2) Blaas voor een goede smering van de secundaire as 
(1) de oliegaten (2) door en controleer of er geen 
verstoppingen in zitten.

3) Monteer de synchromesh-mof voor lage 
versnellingen (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën 
(2) in en stel daarna de veren (1) als zoals in de 
afbeelding wordt weergegeven.

OPMERKING

• De spieën krijgen geen specifieke richting 
toegewezen, maar worden als een mof- en 
naafeenheid aangeduid.

• De spieën en veren van de synchromesh 
voor lage versnellingen zijn groter dan die 
voor hogere versnellingen en de 5e 
versnelling.

 

Montagestand synchromesh-spie
A = B

2. Synchromesh-mof lage versnellingen

I2RH01520056-01

I2RH01520057-01

I2RH01520058-01

[A]: Zijde 1e tandwiel D: Korte flens
C: Spierichting

I2RH01520060-01

I3RM0A520051-01
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4) Monteer de conus van het rechterlager (1) op de 
secundaire as (2) met behulp van speciaal 
gereedschap en een hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210

5) Monteer het naaldlager (type harskooi) en breng er 
olie op aan. Monteer het 1e tandwiel en de 
synchromesh-ring van het 1e tandwiel.

6) Druk de mof- en naafeenheid van de synchromesh 
voor lage versnellingen (1) naar binnen met behulp 
van speciaal gereedschap en een hamer.

OPMERKING

• Ondersteun de as met speciaal 
gereedschap zoals in de afbeelding. De 
houder van de lagerconus (4) komt zo vrij 
uit de compressie.

• Zorg dat de spiegaten van de 
synchromesh-ring (2) zijn uitgelijnd met de 
spieën bij het indrukken van de mof- en 
naafeenheid.

• Controleer of het 1e tandwiel (3) vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid erin heeft 
gedrukt.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(B):  09940–51710
(C):  09924–07730
(D):  09924–07710

7) Monteer de borgveer (1) en controleer of de 
borgveer stevig in de groef vastzit.
Monteer het naaldlager (2) (type gescheiden 
staalkooi) en breng olie aan op het lager.
Met de buitenste ring (3), de middelste conus (4) en 
binnenste ring (5) van de synchromesh gemonteerd 
en op het 2e tandwiel (6) gemonteerd zoals in de 
afbeelding.

8) Druk het 3e tandwiel (2) en de afstandsring (1) naar 
binnen met behulp van speciaal gereedschap en 
een hydraulische pers.

LET OP!
 

Druk de afstandsring (1) en het 3e tandwiel 
(2) er eerst in, en daarna het 4e tandwiel 
apart, zodat de secundaire as niet overmatig 
wordt samengeperst.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(D):  09913–84510

9) Druk het 4e tandwiel (2) er aan de hand van de 
procedure in stap 8) in.

I2RH01520062-01

I4RH01520057-01

[A]: Deel A – A

3. 2e tandwiel

I2RH01520064-01

I2RH01520065-01
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10) Monteer de conus van het linkerlager (1) er met 
behulp van speciaal gereedschap en een hamer in.

OPMERKING

Ondersteun de as altijd met speciaal 
gereedschap zoals aangegeven in de 
afbeelding om de conus van het rechterlager 
(3) te beschermen.
 

Speciaal gereedschap
(A):  09923–78210
(E):  09913–80113

Controleren van de synchromesh-onderdelen
U4RS0B5226036

Controleer speling “a” tussen de synchromesh-ring (2) 
en het tandwiel (1), elke afgeschuinde tand van het 
tandwiel, de synchromesh-ring en -mof. Vervang 
onderdelen indien nodig.

Speling "a" tussen synchromesh-ring en tandwiel
Standaard: 1,0 – 1,3 mm (0,039 – 0,051 in.)
Slijtagegrens: 0,5 mm (0,019 in.)

Monteer de buitenste ring (1), binnenste ring (3) en de 
conus (2) van de synchromesh van het 2e tandwiel en 
meet het verschil tussen de buitenste en binnenste ring. 
Controleer ook alle afgeschuinde tanden van het 
tandwiel en de synchromesh-ring. Vervang eventueel 
door een nieuwe. Controleer ook de tanden van het 
tandwiel.

Verschil "b" tussen de buitenste en binnenste ring 
van de synchromesh
Standaard: 1,0 – 1,3 mm (0,039 – 0,051 in.)
Slijtagegrens: 0,5 mm (0,019 in.)

I2RH01520066-01

I2RH01520048-01

I2RH01520059-01
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Onderdelen van de schakelas
U4RS0B5226031

Schakelassen 5e en omkeertandwiel 
demonteren en monteren

U4RS0B5226024

Demonteren
Demonteer de onderdelen met behulp van speciaal 
gereedschap en een hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–85811

Montage
Vervang of corrigeer indien nodig onderdelen en 
monteer de assen. Zorg daarbij dat de onderdelen in de 
juiste volgorde staan, zoals aangegeven.

OPMERKING

• Onderscheid de veer van de schakelarm 
van het omkeertandwiel (Blauw) (2) van de 
pasveer voor lagere versnellingen (Geel).

• Monteer 2 stalen kogels (3) in de 
schakelarm van het omkeertandwiel (1).

• Druk de veerpen voor de schakelarm van 
het omkeertandwiel naar binnen met sleuf 
A naar de zijde van het 5e tandwiel gericht.

 

5

3

4 

6

1

2

8

7

7

7

(a)

(b)

(a)

(a)

I4RS0A520015-01

1. Schakelhendel lage versnellingen 5. Schakelarm omkeertandwiel : 13 N·m (1,3 kg-m, 9,5 lb-ft)
2. Schakelas hoge versnellingen 6. Schakelvork 5e tandwiel : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
3. Schakelas 5e en omkeertandwiel 7. Pasbout versnellingshendel

: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op de 
schroefdraad van de bout.

4. Schakelgeleideras 5e en omkeertandwiel 8. Bout schakelvork
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan op 
de schroefdraad van de bout.

A: Laat de pen naar de zijde van het 5e tandwiel wijzen
4. Veerpen
5. Schakelas 5e en omkeertandwiel
6. Schakelgaffel 5e en omkeertandwiel
7. Schakelgeleideras 5e en omkeertandwiel
8. Zijde 5e tandwiel

I3RM0A520053-01
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Controleren van de schakelas en -vork
U4RS0B5226037

Controleer met een voelermaat de speling tussen de 
vork (1) en de mof (2) en vervang de onderdelen die de 
grenswaarde overschrijden.

OPMERKING

Controleer elk contactdeel van de vork en 
mof zorgvuldig om juist te kunnen oordelen 
of onderdelen moeten worden vervangen.
 

Speling "a" tussen vork en mof
Slijtagegrens "a": 1,0 mm (0,039 in.)

Steek elke schakelas in de behuizing en controleer of 
deze soepel beweegt. Als dat niet het geval is, moet u 
deze corrigeren met oliesteen, een ruimer of dergelijke.

Onderdelen van het differentieel
U4RS0B5226032

I2RH01520068-01

1. Afdichtring van het pignontandwiel van het differentieel 8. Kroonwiel
2. Pignontandwiel van het differentieel 9. Bout van kroonwiel
3. Planeetwiel van het differentieel 10. Rondselas van het differentieel
4. Afdichtring planeetwiel 11. Pen van de rondselas van het differentieel
5. Lager aan differentieelzijde : 90 N·m (9,0 kg-m, 65,0 lb-ft)
6. Toerentalsensorring : Niet opnieuw gebruiken.
7. Differentieelhuis : Breng transmissie-olie aan.

I4RS0A520016-01



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-78

Differentieel demonteren en monteren
U4RS0B5226025

Demonteren

1) Verwijder met behulp van speciaal gereedschap het 
rechterlager (1) en de sensorrotor (2).

Speciaal gereedschap
(A):  09913–60910
(B):  09925–88210

2) Verwijder het linkerlager op dezelfde manier als in 
stap 1).

3) Ondersteun het differentieelhuis met een bankklem 
met zachte wangen. Verwijder de bouten van het 
kroonwiel en neem het kroonwiel eruit.

4) Druk met behulp van speciaal gereedschap en een 
hamer de rondselpen van het differentieel naar 
buiten en demonteer de onderdelen.

Speciaal gereedschap
(C):  09922–85811

Montage
Op basis van afwijkingen die voor de demontage en 
tijdens de visuele controle van de onderdelen werden 
gevonden, bereid u vervangingsonderdelen voor en 
monteert u de onderdelen opnieuw. Zorg dat alle 
onderdelen schoon zijn.
1) Monteer het differentieeltandwiel en meet de axiale 

speling van het differentieeltandwiel als volgt.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Axiale speling van het differentieeltandwiel
0,03 – 0,31 mm (0,001 – 0,012 in.)

Linkerzijde

1. Houd de differentieeleenheid vast met een 
bankschroef met zachte wangen en zet de 
meetpunt van de meetklok boven op het 
oppervlak van het tandwiel (2).

2. Beweeg het tandwiel met twee 
schroevendraaiers (1) omhoog en omlaag en 
lees de beweging van de punt van de meetklok 
af.

Rechterzijde

1. Zet de punt van de meetklok met dezelfde 
handeling als voor de linkerzijde op het 
uitstekende deel van het tandwiel (2).

2. Beweeg het tandwiel met de hand omhoog en 
omlaag en lees de meetklok af.

2) Als de axiale speling buiten de specificaties valt, kies 
dan een geschikte drukring uit de volgende 
beschikbare grootten. Bevestig de ring en controleer 
opnieuw of de speling van het tandwiel binnen de 
specificaties valt.

Beschikbare dikten voor drukringen

3) Druk de nieuwe pen van de rondselas van het 
differentieel (2) naar binnen totdat de diepte van het 
differentieelhuis (3) ongeveer 1 mm (0,04 in.) is.

1. Differentieelhuis
2. Differentieeltandwiel
3. Rondselas van het differentieel

(A)

(B)

1

2

I4RH01520039-01

IYSY01521077-01

0,90 mm (0,035 in.) 1,05 mm (0,041 in.)
0,95 mm (0,037 in.) 1,10 mm (0,043 in.)
1,00 mm (0,039 in.) 1,15 mm (0,045 in.)

[A]: Linkerzijde [B]: Rechterzijde

I3RH0A520083-01



5B-79 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

4) Druk de nieuwe sensorrotor (1) in met de groef (4) 
naar boven zoals in de afbeelding met behulp van 
speciaal gereedschap en een koperen hamer.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010
(B):  09940–54910

5) Druk het linkerlager (2) er met behulp van speciaal 
gereedschap en een koperen hamer in.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010

6) Ondersteun de differentieeleenheid (1) zoals in de 
afbeelding, zodat het linkerlager zweeft. Druk daarna 
het rechterlager (3) erin met behulp van speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010
(B):  09951–16060

7) Zet de differentieeleenheid in een bankklem met 
zachte wangen (3), monteer het kroonwiel (2) zoals 
in de afbeelding, en trek de  bouten (1) met het 
voorgeschreven koppel aan.

LET OP!
 

Gebruik geen andere bouten dan deze die 
worden gespecificeerd.
 

Aantrekkoppel
Bout van kroonwiel (a):  90 N·m (9,0 kgf-m, 65,0 
lb-ft)

I3RM0B521024-01

1

(A)
3

2 (B)

I3RM0B521025-01
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Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-80

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B5227001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van de versnellingshendel en -kabel: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van de versnellings- en keuzehendelaseenheid: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van de schakelas: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van het differentieel: Voor Model Met M15- Motor”
 

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Olieaftapplug transmissie 21 2,1 15,5 )
Oliepeil-/vulplug transmissie 21 2,1 15,5 )
VSS-bout 5 0,5 4,0 )
Bout van kabelbeugel 55 5,5 40,0 )
Achteruitrijlichtcontact 23 2,3 17,0 )
Bout geleiderbehuizing versnellingshendel 23 2,3 17,0 )
Bout keuzehendelbeugel 23 2,3 17,0 )
Vergrendelingsbout versnellingshendel 23 2,3 17,0 )
Bout vergrendelingsgeleider 5e tandwiel naar 
omkeertandwiel 23 2,3 17,0 )

Moer secundaire as 100 10,0 72,5 )
Bout schakelvork 10 1,0 7,5 )
Bout zijafdekking 10 1,0 7,5 )
Bout versnellingshendel omkeertandwiel 23 2,3 17,0 )
Bout as omkeertandwiel 23 2,3 17,0 )
Bout transmissiebehuizing 23 2,3 17,0 )
Bout zijlageropsluitplaat 23 2,3 17,0 )
Pasbout versnellingshendel 13 1,3 9,5 )
Bout plaat linkerbehuizing 23 2,3 17,0 )
Bout oliekanaal 10 1,0 7,5 )
Bout van kroonwiel 90 9,0 65,0 )



5B-81 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B5228001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van de versnellingshendel en -kabel: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van de versnellings- en keuzehendelaseenheid: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van ingaande as en secundaire as: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van de schakelas: Voor Model Met M15- Motor”
“Onderdelen van het differentieel: Voor Model Met M15- Motor”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B5228002

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / ) / ) / )

Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1217G Onderdeelnr.: 99000–
31260

) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
)

Schroefdraadborgmiddel Thread Lock Cement Super 1322 Onderdeelnr.: 99000–
32110

) / ) / ) / ) / )

09900–06107 09900–20607
Veerringtang (open type) Meetklok
) / ) / ) / ) / ) / ) )

09900–20701 09913–50121
Magnetische standaard Uitbouwgereedschap voor 

oliekeerring
) )

09913–60910 09913–70123
Lager- en tandwieltrekker 
(40–60 mm)

Inbouwgereedschap voor 
lager

) ) / ) / )

09913–76010 09913–80113
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) / ) )

09913–84510 09913–85210
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) / ) ) / )



Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor 5B-82

09922–85811 09923–74510
Veerpen-
uitbouwgereedschap (4,5 
mm)

Lagertrekker (20–35 mm)

) / ) / ) )

09923–78210 09924–07710
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
synchromesh-naaf

) / ) / ) / ) )

09924–07730 09924–74510
Inbouwgereedschap voor 
lager

Handvat voor lager en 
oliekeerring

) )

09924–84510–004 09925–15410
Hulpstuk voor 
lagerinbouwgereedschap

Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

) )

09925–78210 09925–88210
Veerpen-
uitbouwgereedschap (6 mm)

Hulpstuk voor lagertrekker

) )

09925–98210 09926–27610
Inbouwgereedschap voor 
lager van ingaande as

Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

) ) / )

09927–76060 09930–30104
Tandwielhouder Glij-as
) / ) ) / )

09940–51710 09940–54910
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring van voorste 
vork

) )



5B-83 Handgeschakelde versnellingsbak: Voor Model Met M15- Motor

09941–64511 09951–16060
Uitbouwgereedschap voor 
lager en oliekeerring (30 mm 
Min.)

Uittrekgereedschap 
wieldraagarmbus

) )

09951–16080
Inbouwgereedschap voor 
lager
)



Koppeling: 5C-1

Koppeling

 Algemene beschrijving

Koppelingsconstructie
U4RS0B5301001

De koppeling is een droge eenplaats schotelveerkoppeling. De schotelveer is van het type met tapse drukvingers. Dit 
is een vaste ring in het buitendiametergedeelte met een reeks naar binnen wijzende taps toelopende drukvingers.
De koppelingsplaat, die vier torsieveren draagt, is op de ingaande as van de transmissie geplaatst met een 
evolventvertanding.
Het deksel van het koppelingshuis is bevestigd aan het vliegwiel en draagt de schotelveer zodanig dat de perifere 
rand van de veer op de drukplaat tegen het vliegwiel drukt (met de koppelingsplaat ertussen) wanneer het 
ontkoppelingslager wordt teruggetrokken. In deze toestand is de koppeling ingeschakeld.
Wanneer het ontkoppelingspedaal wordt ingedrukt, gaat het druklager naar voren en drukt het op de uiteinden van de 
tapse vingers van de schotelveer. Wanneer dit gebeurt, trekt de schotelveer de drukplaat weg van het vliegwiel. Op 
die manier wordt de aandrijving vanaf het vliegwiel via de koppelingsplaat naar de ingaande as van de transmissie 
onderbroken.

1. Krukas 5. Deksel koppelingshuis 9. Ingaande as
2. Vliegwiel 6. Schotelveer 10. Ontkoppelingsas
3. Koppelingsplaat 7. Koppelingsdruklager
4. Drukplaat 8. Lager van ingaande as

I4RS0A530001-01



5C-2 Koppeling: 

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose koppelingssysteem
U4RS0B5304001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Slippende koppeling Onjuiste vrije slag van het 

koppelingspedaal
Vervang hoofdremcilinder of 
koppelingspedaalarm.

Voering van koppelingsplaat versleten of 
vettig door olie

Vervang de koppelingsplaat.

Kromgetrokken koppelingsplaat, 
drukplaat of vliegwieloppervlak

Vervang de koppelingsplaat, het deksel van 
het koppelingshuis of het vliegwiel.

Zwakke schotelveer Vervang het deksel van het koppelingshuis.
Zuiger of afdichthoes van 
hoofdremcilinder keert niet terug

Vervang de hoofdremcilinder.

Slepende koppeling Onjuiste vrije slag van het 
koppelingspedaal

Vervang hoofdremcilinder of 
koppelingspedaalarm.

Zwakke schotelveer of versleten 
veeruiteinde

Vervang het deksel van het koppelingshuis.

Spiebanen van ingaande as verroest Smeren.
Spiebanen van ingaande as van 
transmissie beschadigd of versleten

Vervang de ingaande as.

Zeer wankele koppelingsplaat Vervang de koppelingsplaat.
Voering van koppelingsplaat kapot of 
bevuild met olie

Vervang de koppelingsplaat.

Vloeistoflekkage Repareren of vervangen.
Trillende koppeling Voering van koppelingsplaat verglaasd Repareer of vervang de koppelingsplaat.

Voering van koppelingsplaat bevuild met 
olie

Vervang de koppelingsplaat.

Druklager glijdt niet soepel op 
lageropsluitplaat van ingaande as

Smeer of vervang de lageropsluitplaat van de 
ingaande as.

Wankele koppelingsplaat of slecht 
contact met de voering

Vervang de koppelingsplaat.

Zwakke torsieveren op koppelingsplaat Vervang de koppelingsplaat.
Klinknagels van koppelingsplaat los Vervang de koppelingsplaat.
Drukplaat of vliegwieloppervlak 
vervormd

Vervang het deksel van het koppelingshuis of 
het vliegwiel.

Zwakke motorophanging Vervang de motorophanging.
Losse motormontagebout of -moer Trek de motormontagebout of -moer aan.

Koppeling maakt lawaai Versleten of defect druklager Vervang het druklager.
Voorste lager van ingaande as versleten Vervang het lager van de ingaande as.
Naaf van koppelingsplaat maakt veel 
lawaai

Vervang de koppelingsplaat.

Gebarsten koppelingsplaat Vervang de koppelingsplaat.
Drukplaat en schotelveer maken lawaai Vervang het deksel van het koppelingshuis.

Schokkende koppeling Voering van koppelingsplaat doordrenkt 
met olie

Vervang de koppelingsplaat.

Voering van koppelingsplaat erg 
versleten

Vervang de koppelingsplaat.

Koppen van klinknagels steken uit de 
voering

Vervang de koppelingsplaat.

Zwakke torsieveren Vervang de koppelingsplaat.



Koppeling: 5C-3

Reparatie-instructies

Controleren van het koppelingspedaal
U4RS0B5306001

Speling “A” van cilinderduwstang

1) Druk het koppelingspedaal (1) geleidelijk in met een 
vinger, stop wanneer u een lichte weerstand voelt en 
meet de verplaatsing van het pedaal (speling van 
duwstang), voorgesteld door “A” in de afbeelding.

Speling van duwstang
“A”: Max. 3 mm (0,12 in.)

2) Als “A” buiten het voorgeschreven bereik valt, moet 
de hoofdremcilinder (3) of de pedaalarm (2) worden 
vervangen.

Vrije slag van het koppelingspedaal “B”

1) Druk het koppelingspedaal (1) in, stop zodra u 
weerstand van de koppeling voelt en meet de 
verplaatsing van het pedaal (vrije slag van 
koppelingspedaal), voorgesteld door “B” in de 
afbeelding.

Vrije slag van het koppelingspedaal
“B”: 2 – 8 mm (0,08 – 0,31 in.)

2) Als “B” buiten het voorgeschreven bereik valt, moet 
u de pedaalarm (2) en de hoofdremcilinder (3) 
controleren en het defecte onderdeel vervangen.

Ontkoppelingsmarge “C”

1) Trek de parkeerrem volledig op en blokkeer de 
wielen.

2) Start de motor en laat hem stationair draaien met de 
schakelpook in de neutrale stand.

3) Druk de schakelpook lichtjes naar de achteruitstand 
zonder het koppelingspedaal (1) in te drukken, totdat 
tandwielcontactgeluid van de transmissie hoorbaar 
is. Zet de schakelpook niet in de achteruitstand.

4) Zodra u tandwielcontactgeluid hoort, drukt u het 
koppelingspedaal (1) langzaam in. Stop met 
indrukken op het moment dat het 
tandwielcontactgeluid verdwijnt (ontkoppelingspunt).

5) Meet de afstand tussen het ontkoppelingspunt (4) en 
het punt van de volledige slag (5) van het 
koppelingspedaal (1), voorgesteld door “C” in de 
afbeelding.

Ontkoppelingsmarge
“C”: 25 – 55 mm (0,98 – 2,17 in.)

6) Als “C” buiten het voorgeschreven bereik valt, zit er 
mogelijk lucht in het systeem. Als u dit vermoedt, 
moet het systeem worden ontlucht zoals beschreven 
in “Ontluchten van het koppelingssysteem: ”. Na het 
uitvoeren van de bovenstaande controle, moet u de 
motor starten en controleren of de koppeling correct 
werkt.

2

1

“A”

3

2

1

3

“B”
“C”

4

5
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5C-4 Koppeling: 

Controleren van het koppelingsvloeistofpeil
U4RS0B5306002

Zie “Inspecteren van hoofdremcilinder en 
remvloeistofpeil:  in hoofdstuk 4A”.

Ontluchten van het koppelingssysteem
U4RS0B5306003

LET OP!
 

De remvloeistof beschadigt het lakwerk. Als 
de vloeistof per ongeluk op het lakwerk komt, 
moet ze onmiddellijk worden weggeveegd en 
moet het lakwerk worden gereinigd.
 

Ontluchten is noodzakelijk om eventuele lucht die in het 
hydraulische koppelingssysteem is geraakt, te 
verwijderen.
1) Vul de hoofdremcilinder met remvloeistof en zorg dat 

deze tijdens het ontluchten ten minste halfvol 
vloeistof blijft.

:  Remvloeistof  DOT 4

2) Verwijder de kap van de ontluchtingsplug van de 
koppelingsbedieningscilinder (3). Bevestig een 
vinylbuis (1) op de ontluchtingsplug (4) en steek het 
andere einde in de vergaarbak (2).

3) Druk het koppelingspedaal meermaals in. Druk dan, 
terwijl u het pedaal ingedrukt houdt, de veerring (2) 
in en trek de buisverbinding (1) één groef uit.

4) Wanneer er bijna geen vloeistofdruk meer is in de 
cilinder, drukt u de buisverbinding in.

5) Herhaal dit tot er geen luchtbellen meer in de 
hydraulische leiding zitten.

6) Wanneer er geen luchtbellen meer zijn, drukt u het 
koppelingspedaal in, drukt u de buisverbinding in en 
trekt u aan de veerring.

7) Bevestig daarna de ontluchtingsdop.
8) Nadat het ontluchten klaar is, vloeistofdruk 

toevoegen op de buisleiding en controleren op 
lekken.

9) Vul het reservoir bij met vloeistof tot het aangegeven 
niveau.

10) Controleer het koppelingspedaal op 
sponsachtigheid. Indien sponsachtigheid wordt 
vastgesteld, moet de hele ontluchtingsprocedure 
herhaald worden.

I4RS0A530023-01

3

4

1

2

3

I4RS0A530003-01

2

1

I4RS0A530004-01

I4RS0A530023-01



Koppeling: 5C-5

Onderdelen van de koppelingsvloeistofleiding en -slang
U4RS0B5306004

6

1

5

2

5

4 (a)

3

4 (a)

3

6

1

5

2

[A] [B]

I4RS0B530002-03

[A]: Voertuig met links stuur 4. Bout van bedieningscilinder
[B]: Voertuig met rechts stuur 5. Klem

1. Hoofdremcilinder
: Breng vet 99000-25100 aan op het uiteinde van de duwstang.

6. Slang van koppelingsreservoir

2. Leiding : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
3. Bedieningscilinder

: Breng vet 99000-25100 aan op het uiteinde van de stang.



5C-6 Koppeling: 

Koppelingsvloeistofleiding uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5306005

Uitbouwen

LET OP!
 

Wees voorzichtig dat geen vloeistof op het 
lakwerk terechtkomt. Het lakwerk kan 
hierdoor worden beschadigd.
 

1) Verwijder stof en vuil van elke buisverbinding die 
moet worden losgemaakt en reinig rond de dop van 
het hoofdremcilinderreservoir.

2) Verwijder de vloeistof uit het 
hoofdremcilinderreservoir met behulp van een spuit 
of iets dergelijks.

3) Trek aan de klem (1) van de koppelingshoofdcilinder 
(3) en druk de klem (5) van de 
koppelingsbedieningscilinder (4) in. Maak 
vervolgens de koppelingsvloeistofleiding (2) los.

Inbouwen

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.

LET OP!
 

• Wees voorzichtig dat geen vloeistof op het 
lakwerk terechtkomt.

• Voorkom dat de leiding hard in aanraking 
komt met de carrosserie of andere 
onderdelen.

 

• Monteer elke klem stevig.
• Controleer na het inbouwen de vrije slag van het 

koppelingspedaal en ontlucht het systeem zoals 
beschreven in “Controleren van het koppelingspedaal: 
” en “Ontluchten van het koppelingssysteem: ”.

• Controleer op vloeistoflekkage.
• Vul vloeistof bij tot het maximumpeil van het reservoir.

Controleren van de koppelingsvloeistofleiding
U4RS0B5306006

Controleer de leiding (1) op deuken, knikken, barsten, 
vuil en stof. Vervang de leiding als het resultaat van de 
controle niet naar wens is.

3
1

2

5

4

I4RS0B530003-01

[A]: Voertuig met links stuur
[B]: Voertuig met rechts stuur

1
1

[A] [B]

I4RS0B530004-01



Koppeling: 5C-7

Koppelingshoofdcilinder uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5306007
Uitbouwen

1) Reinig rond de dop van het 
hoofdremcilinderreservoir en verwijder de vloeistof 
uit het hoofdremcilinderreservoir met behulp van een 
spuit of iets dergelijks.

2) Maak de koppelingsvloeistofleiding los van de 
koppelingshoofdcilinder (1) zoals beschreven in 
“Koppelingsvloeistofleiding uitbouwen en inbouwen: 
”.

3) Maak de slang van het koppelingsreservoir (2) los.
4) Verwijder de duwstang van het koppelingspedaal.
5) Draai de koppelingshoofdcilinder (1) met de wijzers 

van de klok mee, zoals getoond in de afbeelding, en 
verwijder hem.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng vet aan op het uiteinde van de duwstang.

“A”:  Vet 99000–25100

Koppelingsbedieningscilinder uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5306008
Uitbouwen

1) Reinig rond de dop van het 
hoofdremcilinderreservoir en verwijder de vloeistof 
uit het hoofdremcilinderreservoir met behulp van een 
spuit of iets dergelijks.

2) Maak de koppelingsvloeistofleiding (2) los van de 
bedieningscilinder zoals beschreven in 
“Koppelingsvloeistofleiding uitbouwen en inbouwen: 
”.

3) Verwijder de koppelingsbedieningscilinder (1).

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng vet aan op het uiteinde van de duwstang.

“A”:  Vet 99000–25100

• Trek de bout van de koppelingsbedieningscilinder met 
het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout koppelingsbedieningscilinder:  23 N·m (2,3 
kgf-m, 17,0 lb-ft)

3. Rembekrachtiger
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5C-8 Koppeling: 

Onderdelen van koppelingspedaal en koppelingspedaallagersteun
U4RS0B5306009
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I4RS0A530012-01

1. Koppelingspedaallagersteun 8. Koppelingspedaal
: Breng vet 99000-25010 aan op de buitenzijde van de pen.

2. Moer pedaallagersteun 9. Pedaalrubber
3. Bout van pedaallagersteun

: De bout van de pedaallagersteun moet worden aangetrokken na de moer 
van de pedaallagersteun.

10. Demping

4. Bout pedaalas 11. Terugtrekveer
5. Pedaalbus

: Breng vet 9900-25010 aan op de buitenzijde van de bus.
: 13 N·m (1,3 kg-m, 9,5 lb-ft)

6. Afstandhouder pedaalas : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
7. Moer pedaalas



Koppeling: 5C-9

Onderdelen van het koppelingshuisdeksel, de koppelingsplaat en het vliegwiel
U4RS0B5306010

Deksel van koppelingshuis, koppelingsplaat en 
vliegwiel uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5306011

Uitbouwen

1) Demonteer de handgeschakelde versnellingsbak 
zoals beschreven in “Handgeschakelde 
versnellingsbak demonteren en opnieuw monteren: 
Voor Model Met M13- Motor in hoofdstuk 5B” en 
“Handgeschakelde versnellingsbak demonteren en 
opnieuw monteren: Voor Model Met M15- Motor in 
hoofdstuk 5B”.

2) Blokkeer het vliegwiel met speciaal gereedschap en 
verwijder de bouten van het deksel van het 
koppelingshuis (1), het deksel van het 
koppelingshuis (2) en de koppelingsplaat.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17810
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1. Vliegwiel 9. Koppelingsplaat
2. Vliegwielbout 10. Bout van deksel van 

koppelingshuis
3. Keerring ontkoppelingsas koppeling

: Breng vet 99000-25010 aan op de keerringlip. (0,3 g (0,01 oz))
11. Ontkoppelingsarm

4. Bus Nr. 2 ontkoppelingsas koppeling
: Breng 99000-25010 aan op de binnenzijde van de bus. (0,3 g (0,01 oz))

12. Bout van arm van 
ontkoppelingsas

5. Ontkoppelingsas koppeling
: Breng vet 99000-25010 aan op het uiteinde van de arm van de ontkoppelingsas. (0,3 g (0,01 oz))

: 70 N·m (7,0 kg-m, 51,0 lb-ft)

6. Bus Nr. 1 ontkoppelingsas koppeling
: Breng 99000-25010 aan op de binnenzijde van de bus. (0,3 g (0,01 oz))

: 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

7. Koppelingsdruklager
: Breng vet 99000-25010 aan op de lagerverbinding, de ontkoppelingsas en de binnenzijde van het lager. 
(0,3 g (0,01 oz))

Niet opnieuw gebruiken.

8. Deksel koppelingshuis

I4RS0A530014-01



5C-10 Koppeling: 

3) Trek het lager van de ingaande as (1) van het 
vliegwiel (2) met behulp van het volgende speciaal 
gereedschap, indien nodig. 

Speciaal gereedschap
(A):  09921–26020
(B):  09930–30104

4) Verwijder het vliegwiel (1) van de krukas met 
speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17810

Inbouwen

OPMERKING

Controleer voor de montage of de 
oppervlakken van het vliegwiel en de 
drukplaat zijn gereinigd en grondig 
gedroogd.
 

1) Bevestig het vliegwiel (2) op de krukas en trek de 
bouten (1) met het voorgeschreven koppel aan.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17810

Aantrekkoppel
Vliegwielbout (a):  70 N·m (7,0 kgf-m, 51,0 lb-ft)

2) Bevestig met speciaal gereedschap het lager van de 
ingaande as op het vliegwiel (1).

Speciaal gereedschap
(B):  09925–98210

I2RH01530023-01

I4RS0A530015-01

I2RH01530024-01

I4RS0A530016-01



Koppeling: 5C-11

3) Lijn de koppelingsplaat uit met het midden van het 
vliegwiel met behulp van het speciaal gereedschap 
en bevestig het deksel van het koppelingshuis (1) en 
de bouten (2). Trek de bouten (2) vervolgens met het 
voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING

• Druk terwijl u de bouten van het deksel van 
het koppelingshuis vastdraait, de 
koppelingsplaat met de hand samen met 
behulp van speciaal gereedschap 
(middenleiplaat koppeling), zodat de plaat 
gecentreerd wordt.

• Draai de bouten van het deksel gelijkmatig 
beetje voor beetje en diagonaal vast.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17810
(B):  09923–36320

Aantrekkoppel
Bout van deksel van koppelingshuis (a):  23 N·m 
(2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

4) Breng een klein beetje vet aan op de ingaande as (1) 
en bevestig vervolgens de handgeschakelde 
versnellingsbak aan de motor zoals beschreven in 
“Handgeschakelde versnellingsbak demonteren en 
opnieuw monteren: Voor Model Met M13- Motor in 
hoofdstuk 5B” of “Handgeschakelde versnellingsbak 
demonteren en opnieuw monteren: Voor Model Met 
M15- Motor in hoofdstuk 5B”.

“A”:  Vet 99000–25210

OPMERKING

Als u de ingaande as van de transaxle in de 
koppelingsplaat steekt, moet u de krukas 
beetje bij beetje draaien om de glijspieën uit 
te lijnen.
 

I4RS0A530017-01

I4RS0A530018-01



5C-12 Koppeling: 

Controleren van het deksel van het 
koppelingshuis, de koppelingsplaat en het 
vliegwiel

U4RS0B5306012

Lager van ingaande as
Controleer of het lager (1) soepel draait en vervang het 
lager als het niet normaal werkt.

Koppelingsplaat
Meet de diepte van de indruk van de kop van de 
klinknagel, dus de afstand tussen de klinknagelkop en 
het oppervlak.
Als de indruk bij één van de nagelgaten (2) de 
slijtagegrens heeft bereikt, moet u de koppelingsplaat (1) 
vervangen.

Diepte klinknagelkop
Standaard: 1,65 – 2,25 mm (0,06 – 0,09 in.)
Slijtagegrens: 0,5 mm (0,02 in.)

Deksel koppelingshuis

1) Controleer de schotelveer (1) op abnormale slijtage 
of schade.

2) Controleer de drukplaat (2) op slijtage of 
warmteplekken.

3) Als u iets afwijkends vindt, moet u het deksel van het 
koppelingshuis vervangen.
Demonteer het niet in de schotelveer en de 
drukplaat.

Vliegwiel
Controleer het contactoppervlak van de koppelingsplaat 
op abnormale slijtage of warmteplekken. Vervang of 
repareer indien nodig.

I3RM0A530014-01

I4RS0A530019-01

I3RM0A530015-01



Koppeling: 5C-13

Ontkoppelingssysteem uitbouwen en inbouwen
U4RS0B5306013

Uitbouwen

1) Verwijder de ontkoppelingsarm door de bout los te 
draaien.

2) Neem het druklager uit door de ontkoppelingsas (1) 
te draaien.

3) Sla bus Nr. 2 met het speciaal gereedschap en een 
hamer naar buiten. De keerring van de 
ontkoppelingsas zal ook naar buiten komen.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–46010

4) Verwijder de ontkoppelingsas (1).

5) Bevestig de tap (M16 X 1,5) (1) op de bus Nr. 1 van 
de ontkoppelingsas van de koppeling.

6) Trek bus Nr. 1 naar buiten met de tap (1) en speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(B):  09923–46020
(C):  09930–30104

Inbouwen

1) Druk een nieuwe bus Nr. 1 met behulp van speciaal 
gereedschap en een hamer naar binnen en breng 
daarna vet aan op de binnenzijde van de bus.

Speciaal gereedschap
(A):  09943–88211
(B):  09923–46030

“A”:  Vet 99000–25010

2) Monteer de ontkoppelingsas.
3) Smeer vet op de binnenzijde van bus Nr. 2 (1) en 

pers de bus met hetzelfde speciaal gereedschap als 
gebruikt bij het verwijderen.

“A”:  Vet 99000–25010

Speciaal gereedschap
(A):  09922–46010

4) Smeer vet op de keerringlip van de ontkoppelingsas 
(2) en monteer deze totdat hij gelijkloopt met het 
oppervlak van de behuizing. Gebruik het speciaal 
gereedschap voor deze montage en zorg dat de 
keerringlip naar beneden (binnen) is gekeerd.

“A”:  Vet 99000–25010

Speciaal gereedschap
(B):  09925–98221

I4RS0A530020-01

IYSY01531016-01

IYSY01531017-01

I3RM0A530016-01



5C-14 Koppeling: 

5) Stuik de keerring bij A met behulp van 
stuikgereedschap en een hamer.

6) Smeer vet op de binnenzijde van het druklager en de 
ontkoppelingsas (2) en monteer vervolgens het 
druklager (1).

“A”:  Vet 99000–25010

7) Breng een klein beetje vet aan op de spiebaan (0,3 g 
(0,01 oz)) en het voorste uiteinde (0,15 g (0,005 oz))  
van de ingaande as (3).

“B”:  Vet 99000–25210

8) Plaats de ontkoppelingsarm (1) op de 
ontkoppelingsas (2) door het stansmerkteken (4) van 
de ontkoppelingsarm uit te lijnen met het 
stansmerkteken (3) van de ontkoppelingsas. Trek 
vervolgens de bout met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bout van ontkoppelingsgaffel (a):  23 N·m (2,3 
kgf-m, 17,0 lb-ft)

Controleren van het ontkoppelingssysteem
U4RS0B5306014

Druklager koppeling
Controleer of het koppelingsdruklager soepel draait. 
Vervang deze als u een afwijking vindt. 

LET OP!
 

Het druklager mag niet worden gewassen. 
Door het wassen kan er vet lekken met 
beschadiging van het lager als gevolg.
 

Ontkoppelingsas koppeling
Controleer de ontkoppelingsas van de koppeling en de 
bout op vervorming of schade.
Vervang deze als u een afwijking vindt.

I3RM0A530017-01

I4RS0A530021-01
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Koppeling: 5C-15

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B5307001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van de koppelingsvloeistofleiding en -slang: ”
“Onderdelen van koppelingspedaal en koppelingspedaallagersteun: ”
“Onderdelen van het koppelingshuisdeksel, de koppelingsplaat en het vliegwiel: ”
 

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B5308001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van de koppelingsvloeistofleiding en -slang: ”
“Onderdelen van koppelingspedaal en koppelingspedaallagersteun: ”
“Onderdelen van het koppelingshuisdeksel, de koppelingsplaat en het vliegwiel: ”
 

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bout koppelingsbedieningscilinder 23 2,3 17,0 )
Vliegwielbout 70 7,0 51,0 )
Bout van deksel van koppelingshuis 23 2,3 17,0 )
Bout van ontkoppelingsgaffel 23 2,3 17,0 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Remvloeistof DOT 4 — (DOT 4) )
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / ) / ) / )

SUZUKI Silicone Grease Onderdeelnr.: 99000–
25100

) / )

SUZUKI Super Grease I Onderdeelnr.: 99000–
25210

) / )



5C-16 Koppeling: 

Speciaal gereedschap
U4RS0B5308002

09921–26020 09922–46010
Lagertrekker Uitbouwgereedschap voor 

koppelingsbus
) ) / )

09923–36320 09923–46020
Middenleiplaat koppeling (15 
mm)

Verbindingspijp

) )

09923–46030 09924–17810
Verbindingspijp Vliegwielhouder (aanslag 

van aandrijfplaat)
) ) / ) / ) / )

09925–98210 09925–98221
Inbouwgereedschap voor 
lager van ingaande as

Inbouwgereedschap voor 
lager

) )

09930–30104 09943–88211
Glij-as Inbouwgereedschap voor 

pignonlager
) / ) )



Semi-automatische transmissie: 5D-1

Semi-automatische transmissie

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0B5400002

• Alvorens diagnose-informatie die in het TCM-
geheugen (semi-automatische transmissie) is 
opgeslagen af te lezen, mogen geen stekkers van de 
TCM (semi-automatische transmissie), accukabels 
van de accu, TCM-massabedradingsbundel (semi-
automatische transmissie) van de motor of de 
hoofdzekering worden losgemaakt.
Wanneer dit wel wordt gedaan, zal de in het TCM-
geheugen (semi-automatische transmissie) 
opgeslagen informatie worden gewist.

• De in het TCM-geheugen (semi-automatische 
transmissie) opgeslagen diagnose-informatie kan ook 
met het uitleesapparaat worden afgelezen en gewist. 
Lees alvorens het diagnosecode-uitleesapparaat te 
gebruiken de gebruiksaanwijzing grondig door voor 
een goed begrip van de functies en het gebruik van 
het apparaat.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” vóór de controle 
en neem de daar beschreven voorzorgsmaatregelen 
in acht.

• Vervangen van de TCM (semi-automatische 
transmissie) en/of ECM
– Controleer of alle relais en actuators de 

voorgeschreven weerstand hebben wanneer u een 
goed bevonden TCM (semi-automatische 
transmissie) en/of ECM aansluit.
Wanneer dit niet wordt gedaan, kan dit resulteren in 
schade aan de goed bevonden TCM (semi-
automatische transmissie) en/of ECM.

• De communicatie van ECU's, ECM, TCM (semi-
automatische transmissie) en BCM verloopt via CAN 
(Controller Area Network). Behandel de CAN-
communicatielijn dan ook met zorg zoals beschreven 
in “Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

Algemene beschrijving

Beschrijving van de semi-automatische transmissie
U4RS0B5401002

De semi-automatische transmissie is een transmissie waarbij een schakel- en selectieactuator is toegevoegd aan de 
conventionele handgeschakelde transmissie, en een lastafhankelijk koppelingshuisdeksel en een koppelingsactuator 
aan de koppelingsplaat. Via de TCM (semi-automatische transmissie) worden het koppelen/ontkoppelen en het 
schakelen elektrisch geregeld.
De transmissie heeft vijf vooruitversnellingen en een achteruitversnelling via drie synchromeshes en drie assen 
(ingaande as, secundaire as en achteruitversnellingsas). Alle vooruitversnellingen hebben tandwielen die constant 
ingrijpen en de achteruitversnelling heeft een systeem met verschuifbare tandwielen met tussentandwiel.
Wanneer de schakelpook wordt bediend, regelt de TCM (semi-automatische transmissie) de koppelingsactuator en de 
schakel- en selectieactuator op basis van de ontvangen informatie. De koppelingsactuator koppelt/ontkoppelt de 
koppeling door de ontkoppelingsarm te bewegen en de schakel- en selectieactuator verandert de versnelling met 
behulp van de schakelvork. 
Het systeem dat het koppelen/ontkoppelen en het schakelen van de transmissie regelt, bestaat uit de schakelpook, 
actuators, sensors, schakelaars en de TCM (semi-automatische transmissie) en heeft de volgende functies.
• De semi-automatische transmissie heeft twee rijmodi (drive (D) en handgeschakeld (M)); de drive-modus (D) heeft 

op zijn beurt ook twee modi: de normale en de economy-modus. In de normale modus wordt geschakeld op het 
standaard schakeltijdstip. In de economy-modus wordt iets vroeger omhoog geschakeld.

• Als de beoogde versnelling niet wordt ingeschakeld wanneer de schakelpook wordt bediend, wordt enkele keren 
geprobeerd om in deze versnelling te schakelen. Als het ook dan niet lukt om de versnelling in te schakelen, wordt 
teruggekeerd naar de stand die was ingesteld voor het schakelen. (stand N wanneer vorige schakelstand R is)

• De motor kan slechts worden gestart wanneer het rempedaal wordt ingedrukt en de schakelpook in stand N staat, 
om plots onverwachts starten te voorkomen.

• De ECM die het elektrische gasklephuis regelt en de CAN-communicatie zorgen er samen voor dat schakelen 
mogelijk is met ingedrukt gaspedaal, net als bij de automatische transmissie, en dat rijden met kruipsnelheid 
mogelijk is wanneer het gaspedaal en de rem niet zijn ingedrukt.

• Net als bij de conventionele handgeschakelde transmissie kan het voertuig worden geparkeerd met ingeschakelde 
versnelling door het contactslot uit te schakelen met de schakelpook in R, 1ste of 2de stand.



5D-2 Semi-automatische transmissie: 

• Om de regelfuncties van de koppeling en de transaxle mogelijk te maken, beschikt de semi-automatische 
transmissie over een functie die de toestand van de koppeling en de handgeschakelde transmissie controleert en 
kan deze de nodige waarden leren voor optimaal schakelen. Door het verwijderen of vervangen van de 
koppelingsactuator of het vervangen van de TCM (semi-automatische transmissie) kunnen de geleerde waarden 
afwijken. Dergelijke afwijkingen moeten worden vermeden. Daarom moeten de vroeger geleerde waarden worden 
gewist met het uitleesapparaat wanneer deze onderdelen worden verwijderd of vervangen, en moeten de nodige 
waarden opnieuw worden geprogrammeerd in de TCM (semi-automatische transmissie) voor een optimale regeling 
van de koppeling en de transmissie. 

Onderdelen Procedure
TCM

Voor het uitbouwen
1. Regeling koppelingsstand
2. Initialisatie van TCM

Koppelingsactuator
Koppelingsslagsensor
Schakel- en selectieactuator
Schakelslagsensor
Selectieslagsensor
Semi-automatische transmissie

Na het inbouwen
1. Ijking van het regelsysteem van de 

semi-automatische transmissie
2. Ijking van het koppelingsregelsysteem

Koppelingsplaat en deksel van 
koppelingshuis
Druklager koppeling
Ontkoppelingsvork
Ontkoppelingsas koppeling
Vliegwiel
Krukas



Semi-automatische transmissie: 5D-3

I4RS0B540170-02

[A]: Weergave A 12. 4e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
1. Mof en naaf synchromesh 5e versnelling 13. Secundaire as
2. 5e tandwiel ingaande as 14. 3e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
3. 4e tandwiel ingaande as 15. 2e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
4. Mof en naaf synchromesh hoge versnelling 16. Mof en naaf synchromesh lage versnelling
5. 3e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak 17. 1e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak
6. Linkerbehuizing 18. Kroonwiel
7. Rechterbehuizing 19. Differentieelhuis
8. Deksel koppelingshuis 20. Koppelingsactuator
9. Koppelingsplaat 21. Schakel- en selectieactuator

10. Ingaande as 22. Vliegwiel



5D-4 Semi-automatische transmissie: 

Werking waarschuwingstoon
De TCM activeert de waarschuwingstoon in TCM onder de volgende omstandigheden.

De TCM stuurt het werkingssignaal van de waarschuwingstoon naar de BCM onder de volgende omstandigheden en 
de waarschuwingstoon in de BCM weerklinkt.

Algemene beschrijving van de diagnose van de 
semi-automatische transmissie

U4RS0B5401003
Dit voertuig is uitgerust met een elektronische 
transmissieregeling voor de timing van het automatisch 
omhoog- en omlaagschakelen, de werking van de 
koppeling enz. overeenkomstig de rijcondities.
De TCM (semi-automatische transmissie) heeft een 
boorddiagnosesysteem dat storingen in dit systeem 
detecteert.
Bij het onderzoeken van een storing in het 
transmissieregelsysteem is het belangrijk dat u de 
beschrijvingen van “Beschrijving van het 
boorddiagnosesysteem: ” en van elk item in 
“Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken: ” volledig 
begrijpt en dat u de diagnose uitvoert zoals beschreven 
in “Systeemcontrole van semi-automatische transmissie: 
” om vlot het juiste resultaat te verkrijgen.

11. 5e tandwiel secundaire as van de versnellingsbak

Toestand
Werking waarschuwingstoon

ON (ms) OFF (ms) Tijd
Keuzehendel in R 260 — 1
Te hoog toerental bij omlaag schakelen 66 66 2
Kan niet parkeren met versnelling (wanneer de tandwielen niet in 
elkaar grijpen hoewel de keuzehendel in D, M of R staat) 600 600 ContinuKruipen gedurende minstens 60 seconden
Koppelingstemperatuur hoger dan voorgeschreven 100 100

Toestand
Werking waarschuwingstoon

ON (ms) OFF (ms) Tijd
Contactslot in de stand OFF en stroomonderbreking in 
noodvoedingscircuit van TCM

375 225 ContinuTCM defect
Bestuurdersportier open, keuzehendel in D, M of R en contactslot in 
de stand ON
Stroomonderbreking in CAN-lijn



Semi-automatische transmissie: 5D-5

Beschrijving van het boorddiagnosesysteem
U4RS0B5401004

Voor het regelsysteem van de semi-automatische 
transmissie beschikt de TCM (semi-automatische 
transmissie) over de volgende functies.
• Wanneer de TCM (semi-automatische transmissie) 

een storing detecteert in het regelsysteem van de 
semi-automatische transmissie, schakelt de TCM 
(semi-automatische transmissie) het 
storingsindicatielampje (MIL) (1) en/of het 
waarschuwingslampje van de semi-automatische 
transmissie (2) in en wordt de bijbehorende defect-
code opgeslagen in het TCM-geheugen (semi-
automatische transmissie).

• Met een uitleesapparaat (4) kunt u via de data-link-
stekker (DLC) (3) communiceren met de TCM (semi-
automatische transmissie). (De diagnose-informatie 
kan worden gecontroleerd en gewist met een 
uitleesapparaat.)

Opwarmcyclus
Onder een opwarmcyclus wordt verstaan dat het 
voertuig dusdanig is gebruikt dat de 
koelvloeistoftemperatuur is gestegen met ten minste 22 
°C (40 °F) sinds de motor is gestart en minimaal 70 °C  
(160 °F) bedraagt.

Rijcyclus
Een "Rijcyclus"  bestaat uit het starten van de motor, de 
rijmodus waarin een eventuele storing zou kunnen 
worden ontdekt, en het afzetten van de motor.

1

4

3

2

I4RS0B540171-01



5D-6 Semi-automatische transmissie: 

Beschrijving van het CAN-communicatiesysteem
U4RS0B5401005

Het CAN-communicatiesysteem verzendt gegevens met hoge snelheid via seriële communicatie. Het gebruikt een 
getwist paar van twee communicatielijnen voor een zeer snelle gegevensoverdracht. Een van de kenmerken van een 
dergelijk systeem is dat meerdere regelapparaten tegelijkertijd kunnen communiceren. Daarnaast biedt het de 
mogelijkheid om automatisch communicatiefouten op te sporen. Elk regelapparaat haalt de nodige informatie uit de 
ontvangen gegevens en zendt gegevens terug. De communicatie van de ECM, TCM (semi-automatische 
transmissie), BCM, combinatiemeter en het regelapparaat voor het starten zonder sleutel verloopt via CAN. Hieronder 
worden de verzendgegevens van de TCM (semi-automatische transmissie) vermeld.

Verzendgegevens van TCM (semi-automatische transmissie)

Ontvangstgegevens van TCM (semi-automatische transmissie)

Schema en routetabel

Elektrisch schema van TCM (semi-automatische transmissie)
U4RS0B5402002

ECM BCM Combinatiemeter

Zenden GEGEVENSTCM

Effectieve versnelling

Semi-automatische transmissie
ECO-stand

Versnelling semi-automatische transmissie
Vraag parkeerversnelling knippert uit

Transmissiestoringsindicatie aan
Transmissie-emissiedefect actief

Vraag zoemer semi-automatische transmissie

I4RS0B540226D-01

ECM

GEGEVENSTCM Ontvangen

Rijsnelheid

Gaspedaalpositie
Motortoerental

Gaskleppositie

Motorkoelvloeistoftemperatuur
Inlaatluchttemperatuur

I4RS0B540227D-01
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+B
B

+BB

+BB
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C52-4

C52-6
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1. TCM (semi-automatische transmissie) 17. Schakelpook
2. Zekering "semi-automatische transmissie" 18. Toerentalsensor van de ingaande as



5D-8 Semi-automatische transmissie: 

Tabel automatisch schakelen
U4RS0B5402003

Het automatische schakelschema wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Maak een testrit met het voertuig op 
een vlakke weg in de stand D.

1. Schakelpunt in stand D en ECO-modus

3. Contactslot 19. Motorrelais
4. “ST MOT”-zekering 20. Zekering "semi-automatische transmissie"
5. “ST SIG”-zekering 21. Schakelmotor in schakel- en selectieactuator
6. Startmotorrelais 22. Selectiemotor in schakel- en selectieactuator
7. Neutraalstartschakelaar 23. Koppelingsmotor in koppelingsactuator
8. “IG SIG”-zekering 24. Koppelingsslagsensor
9. Startmotor 25. Schakelslagsensor

10. “STOP LAMP”-zekering 26. Selectieslagsensor
11. Remlichtschakelaar 27. Schakelblokkeersolenoïde
12. Remlicht 28. Combinatiemeter
13. ECM 29. ECM
14. “BACK”-zekering 30. BCM
15. Achteruitrijlichtcontact 31. Data-link-stekker
16. Achteruitrijlicht [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Gasklepopeni
ng (%) 

Schakelen 
van

Rijsnelheid km/h 
(mph)

Opmerking

OMHOOG 
schakelen

Meer dan 90%

1ste → 2de 40 – 45 (25 – 28)

Geen plotse verandering van de 
gasklepopening.
Er wordt niet hard geremd.

2de → 3de 81 – 86 (50 – 53)
3de → 4de 119 – 121 (74 – 75)
4de → 5de 152 – 157 (94 – 98)

50%

1ste → 2de 31 – 36 (19 – 22)
2de → 3de 56 – 61 (35 – 38)
3de → 4de 80 – 85 (50 – 53)
4de → 5de 111 – 116 (69 – 72)

0 – 10%

1ste → 2de 16 – 21 (10 – 13)
2de → 3de 26 – 31 (16 – 19)
3de → 4de 34 – 39 (21 – 24)
4de → 5de 47 – 52 (29 – 21)

OMLAAG 
schakelen

95 – 100%

5de → 4de 139 – 144 (86 – 89)

Geen plotse verandering van de 
gasklepopening.
Er wordt niet hard geremd.

4de → 3de 103 – 108 (64 – 67)
3de → 2de 70 – 75 (43 – 47)
2de → 1ste 25 – 32 (16 – 20)

75%

5de → 4de 86 – 91 (53 – 57)
4de → 3de 48 – 53 (30 – 33)
3de → 2de 27 – 32 (17 – 20)
2de → 1ste 13 – 18 (8 – 11)

0 – 40%

5de → 4de 38 – 43 (24 – 27)
4de → 3de 31 – 35 (19 – 22)
3de → 2de 23 – 28 (14 – 17)
2de → 1ste 13 – 18 (8 – 11)



Semi-automatische transmissie: 5D-9

2. Schakelpunt in stand D en normale modus

OPMERKING

Het schakelen gebeurt op een ander schakelpunt dan hierboven vermeld wanneer een van de 
volgende regelfuncties in werking is. Denk hieraan tijdens het uitvoeren van de controle.
 

Schakelblokkering bij snel sluitende gasklep
Wanneer de gasklep wordt gesloten tijdens het versnellen, wordt in vele gevallen omhooggeschakeld omdat het 
schakelpunt voor een gasklepopening van 0% als referentie wordt gebruikt. Met deze regelfunctie wordt onnodig 
omhoogschakelen echter voorkomen naar gelang van de snelheid waarmee de gasklep wordt gesloten. Bijgevolg blijft 
de op dat moment ingeschakelde versnelling gehandhaafd. Op die manier kan effectief gebruik worden gemaakt van 
de motorrem en is nadien een vlotte versnelling mogelijk.
Schakelblokkering op basis van geschatte hellingsgraad
De hellingsgraad van het wegoppervlak wordt voortdurend geschat tijdens het rijden aan de hand van de 
motorkoppel- en rijsnelheidsgegevens. Wanneer een hogere dan de voorgeschreven waarde wordt vastgesteld, wordt 
onnodig omhoogschakelen voorkomen. Op die manier kan effectief gebruik worden gemaakt van de motorrem tijdens 
het afrijden van een helling en rijdt het voertuig in de juiste versnelling een helling op.
Uitrollen in vrijloop wanneer wordt geremd 
Met deze regelfunctie wordt het schakelpunt gewijzigd in dat voor uitrollen in vrijloop op basis van het remsignaal en 
de vertraging van het voertuig (berekend met behulp van het rijsnelheidssignaal). Dit betekent dat bij hard remmen 
wordt omlaaggeschakeld bij een hogere rijsnelheid dan de normale rijsnelheid voor omlaagschakelen en dat het 
schakelen al heeft plaatsgevonden voor het vertragen. Op die manier wordt een vertragingstijd vermeden op het 
moment dat opnieuw wordt versneld (zonder deze regelfunctie wordt pas omlaaggeschakeld na het indrukken van het 
gaspedaal), waardoor het voertuig vlotter kan versnellen.

Gasklepopeni
ng (%) 

Schakelen 
van

Rijsnelheid km/h 
(mph)

Opmerking

OMHOOG 
schakelen

Meer dan 90%

1ste → 2de 40 – 45 (25 – 28)

Geen plotse verandering van de 
gasklepopening.
Er wordt niet hard geremd.

2de → 3de 81 – 86 (50 – 53)
3de → 4de 119 – 121 (74 – 75)
4de → 5de 152 – 157 (94 – 98)

50%

1ste → 2de 36 – 41 (22 – 25)
2de → 3de 69 – 74 (43 – 46)
3de → 4de 97 – 102 (60 – 63)
4de → 5de 123 – 128 (76 – 80)

0 – 10%

1ste → 2de 16 – 21 (10 – 13)
2de → 3de 43 – 48 (26 – 30)
3de → 4de 69 – 74 (43 – 46)
4de → 5de 98 – 103 (61 – 64)

OMLAAG 
schakelen

95 – 100%

5de → 4de 139 – 144 (86 – 89)

Geen plotse verandering van de 
gasklepopening.
Er wordt niet hard geremd.

4de → 3de 103 – 108 (64 – 67)
3de → 2de 70 – 75 (43 – 47)
2de → 1ste 25 – 32 (16 – 20)

75%

5de → 4de 100 – 105 (62 – 65)
4de → 3de 72 – 77 (45 – 48)
3de → 2de 38 – 43 (24 – 27)
2de → 1ste 13 – 18 (8 – 11)

0 – 40%

5de → 4de 84 – 89 (52 – 55)
4de → 3de 62 – 67 (39 – 42)
3de → 2de 33 – 38 (21 – 24)
2de → 1ste 13 – 18 (8 – 11)



5D-10 Semi-automatische transmissie: 

Plaats van de onderdelen

Plaats van de onderdelen van de elektronische schakelregeling
U4RS0B5403002

I4RS0B540175-04

1. Motor 8. Selectieslagsensor 15. ECM
2. Semi-automatische transmissie 9. Schakel- en selectieactuator 16. BCM (in aftakblok)
3. Storingsindicatielampje (MIL) 10. Schakelslagsensor 17. Remlichtschakelaar
4. Waarschuwingslampje semi-automatische 

transmissie
11. Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) 18. Motorrelais

5. TCM (semi-automatische transmissie) 12. Neutraalstartschakelaar 19. Schakelpook
6. Koppelingsslagsensor 13. Toerentalsensor van de ingaande as
7. Koppelingsactuator 14. Achteruitrijlichtcontact



Semi-automatische transmissie: 5D-11

Functies van de onderdelen van het regelsysteem van de semi-automatische transmissie

Tabel van ingangs-/uitgangssignalen van het regelsysteem van de semi-automatische transmissie

Diagnose-informatie en -procedures

Systeemcontrole van semi-automatische transmissie
U4RS0B5404002

Zie de hierna volgende bladzijden voor nadere bijzonderheden over iedere stap.

Naam onderdeel Functie
Neutraalstartschakelaar Detecteert of de transaxle in de stand N staat of niet.
Koppelingsslagsensor Detecteert de stand van de koppelingsactuatormotor.
Koppelingsactuatormotor Bedient de ontkoppelingsarm.
Koppelingsactuator • Bestaat uit de koppelingsactuatormotor en de koppelingsslagsensor.

• Koppelt en ontkoppelt de koppeling.
Schakelslagsensor en 
selectieslagsensor

Detecteert de stand van de schakelactuatormotor.

Schakelactuatormotor en 
selectieactuatormotor

Verandert de schakelstand van de semi-automatische transmissie door het 
bedienen van de schakelvorkas.

Schakel- en selectieactuator Bestaat uit de schakelactuatormotor, de selectieactuatormotor, de 
schakelslagsensor en de selectieslagsensor.

TCM (semi-automatische transmissie) • Regelt het schakelen en de werking van de koppeling.
• Stelt diagnoses in geval van storingen in de onderdelen van het 

regelsysteem van de semi-automatische transmissie.

Uitgangssignaal

Koppeling
sactuator

Schakel- 
en 

selectieact
uator

Waarschu
wingslamp

je semi-
automatisc

he 
transmissi

e

Zoemer

Ingangssignaal

Schakelpook { { { {
Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) { {
Toerentalsensor van de ingaande as { {
Remlichtschakelaar { {
TCM (semi-automatische transmissie) {

Stap Actie Ja Nee
1 ) Beschrijving van het probleem door de klant

1) Analyseer de beschrijving van het probleem door de 
klant.

Is een analyse gemaakt van de beschrijving van het 
probleem door de klant?

Ga naar stap 2. Analyseer de 
beschrijving van het 
probleem door de klant.

2 ) Aflezen, noteren en wissen van DTC/freeze-
framegegevens

1) Lees de DTC af.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Druk de DTC's af of 
noteer ze en wis ze 
zoals beschreven in 
“Wissen van DTC: ”. Ga 
naar stap 3.

Ga naar stap 4.

3 ) Visuele inspectie

1) Voer een visuele inspectie uit.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vernieuw 
het defecte onderdeel. 
Ga naar stap 11.

Ga naar stap 5.

4 ) Visuele inspectie

1) Voer een visuele inspectie uit.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
defecte onderdeel. Ga 
naar stap 11.

Ga naar stap 8.



5D-12 Semi-automatische transmissie: 

5 ) Bevestigen van de symptomen

1) Bevestig het symptoom van de storing.

Wordt het symptoom van de storing waargenomen?

Ga naar stap 6. Ga naar stap 7.

6 ) Opnieuw controleren en noteren van DTC/freeze-
framegegevens

1) Controleer opnieuw op DTC's zoals beschreven in 
“Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 8.

7 ) Opnieuw controleren en noteren van DTC/freeze-
framegegevens

1) Controleer opnieuw op DTC's zoals beschreven in 
“Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar stap 9. Ga naar stap 10.

8 ) Symptoomdiagnose van de semi-automatische 
transmissie

1) Controleer en repareer zoals beschreven in 
“Symptoomdiagnose van de semi-automatische 
transmissie: ”.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 11. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen). 
Ga naar stap 11.

9 ) Onderzoeken van de DTC

1) Controleer en repareer overeenkomstig de 
desbetreffende DTC-diagnosetabel.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 11. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen). 
Ga naar stap 11.

10 ) Controleren op sporadische storingen

1) Controleer op sporadische storingen.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen. Ga naar 
stap 11.

Ga naar stap 11.

11 ) Eindinspectie

1) Wis de eventuele DTC(’s).
2) Voer de eindinspectietest uit.

Wordt een storingssymptoom, een DTC of een abnormale 
conditie waargenomen?

Ga naar stap 6. Einde.

Stap Actie Ja Nee



Semi-automatische transmissie: 5D-13

Stap 1. Beschrijving van het probleem door de klant
Noteer de bijzonderheden van het probleem (defect, klacht) zoals deze door de klant worden beschreven.
U kan de hieronder afgedrukte vragenlijst gebruiken om de informatie overzichtelijk te noteren en op basis daarvan 
een correcte analyse en diagnose te kunnen uitvoeren.

Vragenlijst voor de klant (voorbeeld)

I4RS0B540228D-01



5D-14 Semi-automatische transmissie: 

OPMERKING

De vragenlijst is een standaard voorbeeld. De vragenlijst kan worden aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden.
 

Stap 2. Aflezen, noteren en wissen van 
diagnosecode (DTC)/freeze-framegegevens
Controleer eerst op DTC's en voorlopige DTC's zoals 
beschreven in “Aflezen van DTC’s: ”. Als een DTC wordt 
aangegeven, druk de DTC en freeze-framegegevens 
dan af of noteer ze en wis de DTC(’s) zoals beschreven 
in “Wissen van DTC: ”. Een DTC geeft aan dat een 
storing in het systeem is opgetreden, maar het is 
onmogelijk om uit te maken of deze zich nu voordoet, 
dan wel of ze zich in het verleden heeft voorgedaan en 
de normale conditie intussen is hersteld. Om dat te 
weten te komen, moet u het symptoom in kwestie 
controleren zoals beschreven in stap 5 en vervolgens de 
DTC opnieuw aflezen zoals beschreven in stap 6.
Wanneer de diagnose alleen wordt gebaseerd op de 
DTC die in deze Stap wordt aangegeven of wanneer 
wordt verzuimd om de DTC in deze stap te wissen, kan 
een verkeerde diagnose worden gesteld, kan een 
storingsmelding optreden voor een normaal werkend 
circuit of kan het storingzoeken onnodig worden 
bemoeilijkt.

Stap 3 en 4. Visuele inspectie
Voer als voorbereidende stap een visuele controle uit 
van de onderdelen die instaan voor de goede werking 
van de motor en de semi-automatische transmissie 
zoals beschreven in “Visuele inspectie: ”.

Stap 5. Bevestigen van de symptomen
Controleer de symptomen van de storing op basis van 
de informatie die is verkregen in “Stap 1. Beschrijving 
van het probleem door de klant: ” en “Stap 2. Aflezen, 
noteren en wissen van diagnosecode (DTC)/freeze-
framegegevens: ”.
Bevestig ook de DTC zoals beschreven in "Bevestigen 
van de DTC" voor iedere DTC-diagnose.

Stap 6 en 7. Opnieuw controleren en noteren van 
DTC en freeze-framegegevens
Zie “Aflezen van DTC’s: ” voor de controleprocedure.

Stap 8. Symptoomdiagnose van de semi-
automatische transmissie
Controleer de onderdelen van het systeem die verdacht 
worden als mogelijke oorzaak van de storing zoals 
beschreven in “Symptoomdiagnose van de semi-
automatische transmissie: ”.

Stap 9. Onderzoeken van de DTC
Spoor op basis van de DTC die werd aangegeven in 
stap 6 / 7 en aan de hand van de "desbetreffende DTC-
diagnosetabel" de oorzaak van de storing op, zoals b.v. 
een sensor, schakelaar, bedradingsbundel, stekker, 
actuator, TCM (semi-automatische transmissie) of een 
ander onderdeel en repareer of vervang onderdelen die 
defect zijn.

Stap 10. Controleren op sporadische storingen
Controleer de onderdelen waarin een sporadische 
storing gemakkelijk kan optreden  (b.v. 
bedradingsbundel, stekker, etc.) zoals beschreven in 
“Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  in 
hoofdstuk 00” en het aanverwante circuit van de DTC 
die in stap 2 is genoteerd.

Stap 11. Eindinspectie
Controleer of het symptoom verdwenen is en het 
voertuig weer normaal werkt. Indien de reparatie 
betrekking had op een defect-DTC, moet de DTC 
worden gewist en moet vervolgens worden 
gecontroleerd of er geen DTC meer wordt aangegeven.



Semi-automatische transmissie: 5D-15

Visuele inspectie
U4RS0B5404003

Voer een visuele controle uit van de volgende onderdelen en systemen.

Controle van het storingsindicatielampje (MIL)
U4RS0B5404004

Zie hetzelfde item in “Controle van het 
storingsindicatielampje (MIL):  in hoofdstuk 1A” voor de 
controleprocedure.

Controleren van het waarschuwingslampje van 
de semi-automatische transmissie

U4RS0B5404060

1) Zet het contactslot op ON en controleer of het 
waarschuwingslampje van de semi-automatische 
transmissie (1) brandt gedurende ongeveer 5 
seconden en daarna uitgaat.

2) Als het lampje niet gaat branden of blijft branden, ga 
dan door naar “Waarschuwingslampje van semi-
automatische transmissie gaat niet branden 
wanneer contactslot op ON wordt gezet: ” of 
“Waarschuwingslampje van semi-automatische 
transmissie blijft branden wanneer contactslot op ON 
wordt gezet: ”.

Te inspecteren onderdeel Zie
• Versnellingsbakolie van semi-automatische transmissie ----- 

niveau, lekkage
“Olieverversing bij semi-automatische transmissie: 
”

• Motorophanging ----- speling, loszitten, schade “Uitbouwen en inbouwen motorsamenstel:  in 
hoofdstuk 1D”

• Ophanging ----- speling, loszitten “Symptoomdiagnose van ophanging, wielen en 
banden:  in hoofdstuk 2A”

• Aandrijfassen ----- schade “Voorste aandrijfas inspecteren op het voertuig:  in 
hoofdstuk 3A”

• Accu ----- conditie-indicator, corrosie van accupolen “Accu inspecteren:  in hoofdstuk 1J”
• Stekkers van bedradingsbundels ----- loszitten, wrijving “Plaats van de onderdelen van de elektronische 

schakelregeling: ”
• Zekeringen ----- doorgebrand
• Onderdelen ----- montage, schade
• Bouten ----- loszitten
• Andere onderdelen die visueel kunnen worden gecontroleerd
Controleer indien mogelijk ook de volgende punten bij het starten 
van de motor.
• Waarschuwingslampje semi-automatische transmissie ----- 

Werking
“Controleren van het waarschuwingslampje van de 
semi-automatische transmissie: ”

• Storingsindicatielampje ----- Werking “Controle van het storingsindicatielampje (MIL): ”
• Storingsindicatielampje ----- Werking “Symptoomdiagnose dynamo:  in hoofdstuk 1J”
• Andere onderdelen die visueel kunnen worden gecontroleerd

I4RS0B540176-01
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5D-16 Semi-automatische transmissie: 

Diagnosecodetabel
U4RS0B5404061

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer 
het volgende wordt vastgesteld)

Waarschu
wingslam
pje semi-
automatis

che 
transmissi

e

MIL 
(storingsi
ndicatiela

mpje)

Rijcyclus 
wanneer 

MIL 
oplichtte

) P0705 Storing in het circuit van de 
transmissiebereiksensor

Er is een andere schakelaarcombinatie 
dan voorgeschreven waargenomen. { 1 rijcyclus

) P0717
Circuit van de 
toerentalsensor “A” van de 
ingangsas/turbine

Toerental van uitgaande as is 1000 
omw/min of meer, toerental van 
ingaande as is lager dan 
voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) P0722 Circuit van toerentalsensor 
van uitgaande as

Toerental van ingaande as is 1650 omw/
min of meer, rijsnelheid is lager dan 
voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) P0727 Circuit ingaand 
motortoerentalsignaal

Het verschil tussen het motortoerental 
berekend op basis van het 
impulssignaal van CKP en het 
motortoerental dat is ontvangen via 
CAN-communicatie is hoger dan 
voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) *P0807 Lage spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor

Uitgangsspanning van slagsensor is 
lager dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) *P0808 Hoge spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor

Uitgangsspanning van slagsensor is 
hoger dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) P0810 Foutieve 
koppelingspositieregeling

Het verschil tussen de voorgeschreven 
koppelingspositie en de werkelijke 
koppelingspositie is 0,3 mm of meer, 
stroom is hoger dan voorgeschreven. 

{ 1 rijcyclus

) P0902 Lage spanning in circuit van 
koppelingsactuator

De spanning van de koppelingsmotor is 
hoger of lager dan voorgeschreven. { 1 rijcyclus

) P0903 Hoge spanning in circuit van 
koppelingsactuator

• Wanneer de koppelingsmotor van 
stroom wordt voorzien, is de 
waargenomen stroom lager dan 
voorgeschreven.

• Wanneer de koppelingsmotor geen 
stroom ontvangt, wordt een 
abnormale spanning waargenomen.

{ 1 rijcyclus

) *P0906 Lage spanning in 
schuifselectiepositiecircuit

Uitgangsspanning van slagsensor is 
lager dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) *P0907 Hoge spanning in 
schuifselectiepositiecircuit

Uitgangsspanning van slagsensor is 
hoger dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) P0909 Foutieve 
schuifselectieregeling

Het verschil tussen de voorgeschreven 
selectiepositie en de werkelijke 
selectiepositie is 0,3 mm of meer, 
stroom is hoger dan voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) P0912 Lage spanning in circuit van 
schuifselectieactuator

De spanning van de selectiemotor is 
hoger of lager dan voorgeschreven. { 1 rijcyclus

) P0913 Hoge spanning in circuit van 
schuifselectieactuator

• Wanneer de selectiemotor van 
stroom wordt voorzien, is de 
waargenomen stroom lager dan 
voorgeschreven.

• Wanneer de selectiemotor geen 
stroom ontvangt, wordt een 
abnormale spanning waargenomen.

{ 1 rijcyclus

) *P0916 Lage spanning in 
schuifschakelpositiecircuit

Uitgangsspanning van slagsensor is 
lager dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus



Semi-automatische transmissie: 5D-17

) *P0917 Hoge spanning in 
schuifschakelpositiecircuit

Uitgangsspanning van slagsensor is 
hoger dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) P0919 Foutieve 
schakelpositieregeling

Het verschil tussen de voorgeschreven 
schakelpositie en de werkelijke 
schakelpositie is 0,3 mm of meer, 
stroom is hoger dan voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) P1703
Ongeldige CAN-gegevens - 
TCM (semi-automatische 
transmissie)

Er is een abnormaal signaal ontvangen 
van ECM. 1 rijcyclus

) *P1774
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld

Er is meer dan 7 keer ononderbroken 
een fout waargenomen tijdens de 
verzending van communicatiegegevens 
voor TCM (semi-automatische 
transmissie) bij meer dan het 
voorgeschreven aantal fouten.

{ { 1 rijcyclus

) *P1777

Communicatie tussen TCM 
(semi-automatische 
transmissie) en ECM 
verbroken

Er is ononderbroken gedurende meer 
dan de voorgeschreven tijd een fout 
waargenomen tijdens de ontvangst van 
communicatiegegevens voor ECM.

{ { 1 rijcyclus

) P1778

Communicatie tussen TCM 
(semi-automatische 
transmissie) en BCM 
verbroken

Er is ononderbroken gedurende meer 
dan de voorgeschreven tijd een fout 
waargenomen tijdens de ontvangst van 
communicatiegegevens voor BCM.

{ 1 rijcyclus

) *P1840
Spanning van TCM-
systeem (semi-
automatische transmissie)

Ingangsspanning van TCM (semi-
automatische transmissie) is lager dan 
voorgeschreven.

{ { 1 rijcyclus

) P1841 Storing in CPU Storing in CPU van TCM (semi-
automatische transmissie). { 1 rijcyclus

) P1842

Storing in keep-alive-
geheugen van interne 
module van TCM (semi-
automatische transmissie)

EEPROM-fout { 1 rijcyclus

) P1843 Fout van remschakelaar “A/
B”

Gelijktijdige inschakeling van twee 
remschakelaars waargenomen. { 1 rijcyclus

) P1845 Storing in circuit van 
waarschuwingszoemer

Bedrijfsspanning van zoemer 3 V of 
lager { 1 rijcyclus

) P1846 Geen signaal in 
achteruitingangscircuit

Wanneer de schakel- en 
selectieslagsensor “R” is, neemt de 
achteruitrijlichtschakelaar OFF (uit) 
waar.

{ 1 rijcyclus

) P1847 Kortsluiting in 
achteruitingangscircuit

Wanneer de schakel- en 
selectieslagsensor een ander signaal 
dan “R” afgeeft, is de 
achteruitrijlichtschakelaar ON (aan).

{ 1 rijcyclus

) P1848 Lage spanning in circuit van 
motorrelais

De voedingsspanning van de motor is 
lager dan voorgeschreven hoewel een 
aanvraag voor aandrijving van het 
motorrelais is verzonden.

{ 1 rijcyclus

) P1849 Hoge spanning in circuit van 
motorrelais

De voedingsspanning van de motor is 
hoger dan voorgeschreven hoewel het 
motorrelais is uitgeschakeld.

{ 1 rijcyclus

) *P1856 Lage spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor "B"

Uitgangsspanning van slagsensor is 
lager dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer 
het volgende wordt vastgesteld)

Waarschu
wingslam
pje semi-
automatis

che 
transmissi

e

MIL 
(storingsi
ndicatiela

mpje)

Rijcyclus 
wanneer 

MIL 
oplichtte



5D-18 Semi-automatische transmissie: 

OPMERKING

Met het algemeen gebruikte uitleesapparaat kunnen alleen DTC's aangeduid met een sterretje(*) 
worden uitgelezen.
 

) *P1857 Hoge spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor "B"

Uitgangsspanning van slagsensor is 
hoger dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) *P1858
Lage spanning in 
schuifselectiepositiecircuit 
"B"

Uitgangsspanning van slagsensor is 
lager dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) *P1859
Hoge spanning in 
schuifselectiepositiecircuit 
"B"

Uitgangsspanning van slagsensor is 
hoger dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) P1880 Lage spanning in circuit van 
schakelactuator

De spanning van de schakelmotor is 
hoger of lager dan voorgeschreven. { 1 rijcyclus

) P1881 Hoge spanning in circuit van 
schakelactuator

• Wanneer de schakelmotor van 
stroom wordt voorzien, is de 
waargenomen spanning lager dan 
voorgeschreven.

• Wanneer de schakelmotor geen 
stroom ontvangt, wordt een 
abnormale spanning waargenomen.

{ 1 rijcyclus

) *P1882
Lage spanning in 
schuifschakelpositiecircuit 
"B"

Uitgangsspanning van slagsensor is 
lager dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) *P1883
Hoge spanning in 
schuifschakelpositiecircuit 
"B"

Uitgangsspanning van slagsensor is 
hoger dan voorgeschreven. { { 1 rijcyclus

) P1900
Verhouding van 
koppelingspositiesensors 
"A/B"

Verschil in slagwaarde van 
koppelingsslagsensors “A” en “B” is 
hoger dan voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) P1901 Verhouding van 
schakelpositiesensors "A/B"

Verschil in slagwaarde van 
schakelslagsensors “A” en “B” is hoger 
dan voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

) P1960
Verhouding van 
schuifselectiepositiesensors 
"A/B"

Verschil in slagwaarde van 
selectieslagsensors “A” en “B” is hoger 
dan voorgeschreven.

{ 1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer 
het volgende wordt vastgesteld)

Waarschu
wingslam
pje semi-
automatis

che 
transmissi

e

MIL 
(storingsi
ndicatiela

mpje)

Rijcyclus 
wanneer 

MIL 
oplichtte



Semi-automatische transmissie: 5D-19

Aflezen van DTC’s
U4RS0B5404062

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het uitleesapparaat aan op de data-link-stekker 

(DLC) (1).

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Lees DTC(’s) en freeze-framegegevens af door de 

instructies te volgen die op het uitleesapparaat 
worden aangegeven en druk ze af. Zie de 
gebruikershandleiding van het uitleesapparaat voor 
meer informatie.
Indien communicatie tussen het uitleesapparaat en 
de TCM (semi-automatische transmissie) niet 
mogelijk is, controleer dan of het uitleesapparaat in 
staat is te communiceren door het aan te sluiten op 
de TCM (semi-automatische transmissie) van een 
ander voertuig. Indien communicatie mogelijk is, is 
het uitleesapparaat in orde. Controleer vervolgens 
de data-link-stekker (DLC) en de seriële datalijn 
(circuit) in het voertuig waarmee geen communicatie 
mogelijk was.

5) Zet na het controleren het contactslot op OFF en 
maak het uitleesapparaat los van de data-link-
stekker (DLC).

Wissen van DTC
U4RS0B5404063

Na reparatie of vervanging van een of meer defecte 
onderdelen moet u alle DTC’s wissen volgens de 
onderstaande procedure.
1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat op 

dezelfde manier als voor “Aflezen van DTC’s: ” aan 
op de data-link-stekker (DLC).

2) Zet het contactslot op ON.
3) Wis de DTC overeenkomstig de instructies op het 

diagnosecode-uitleesapparaat. Zie de 
gebruikershandleiding van het uitleesapparaat voor 
meer informatie.

4) Zet na het wissen het contactslot op OFF en maak 
het uitleesapparaat los van de data-link-stekker 
(DLC).

OPMERKING

De in het TCM-geheugen (semi-automatische 
transmissie) opgeslagen DTC(’s) en freeze-
framegegevens worden eveneens gewist in 
de onderstaande gevallen. Wees voorzichtig 
dat u ze niet wist voordat u ze hebt 
genoteerd.

• Wanneer de voeding naar de TCM (semi-
automatische transmissie) wordt 
onderbroken (door het losmaken van de 
accukabel, het verwijderen van de zekering 
of het losmaken van stekkers van de TCM 
(semi-automatische transmissie).

• Wanneer dezelfde storing (DTC) niet meer 
wordt waargenomen tijdens 40 
opwarmcycli van de motor.

 

(A)

1
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5D-20 Semi-automatische transmissie: 

Uitvalbeveiligingstabel
U4RS0B5404064

In deze functie is voorzien om een veilige werking te waarborgen wanneer de actuators, sensors of bijbehorende 
circuits defect raken. De onderstaande tabel toont de werking van de uitvalbeveiligingsfunctie bij het uitvallen van een 
bepaalde sensor, actuator of bijbehorend circuit.

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging

) P0705 Storing in het circuit van de 
transmissiebereiksensor

• Stroomvoorziening van koppelingsmotor en schakel- en 
selectiemotor wordt onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de schakelstand 

wordt vergrendeld in het N-bereik.

) P0717 Circuit van de toerentalsensor “A” van de 
ingangsas/turbine

Nadat het voertuig is gestopt, waarna omhoogschakelen naar 
2de versnelling of hoger onmogelijk wordt gemaakt.

) P0722 Circuit van toerentalsensor van uitgaande 
as

• Voor de schakelregeling wordt de voertuigsnelheid die 
berekend wordt door het toerentalsensorsignaal van de 
ingangsas gebruikt in plaats van de voertuigsnelheid die 
berekend wordt door het toerentalsensorsignaal van de 
uitgangsas (VSS).

• Nadat het voertuig is gestopt, waarna omhoogschakelen 
naar 2de versnelling of hoger onmogelijk wordt gemaakt.

) P0727 Circuit ingaand motortoerentalsignaal Zet motortoerentalsignaal om in CAN-communicatiesignaal.

) P0807 Lage spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor

In geval van een storing in een van de twee sensorcircuits:
• Schakelen naar 4de en 5de versnelling wordt onmogelijk 

gemaakt.
In geval van een storing in beide sensorcircuits:
• Stroomvoorziening van koppelingsmotor wordt 

onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de schakelstand 

wordt vergrendeld in het N-bereik.

) P0808 Hoge spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor

) P0810 Foutieve koppelingspositieregeling • Stroomvoorziening van koppelingsmotor wordt 
onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de schakelstand 

wordt vergrendeld in het N-bereik.

) P0902 Lage spanning in circuit van 
koppelingsactuator

) P0903 Hoge spanning in circuit van 
koppelingsactuator

) P0906 Lage spanning in 
schuifselectiepositiecircuit

In geval van een storing in een van de twee sensorcircuits:
• Schakelen naar 4de en 5de versnelling wordt onmogelijk 

gemaakt.
In geval van een storing in beide sensorcircuits:
• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 

onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.

) P0907 Hoge spanning in 
schuifselectiepositiecircuit

) P0909 Foutieve schuifselectieregeling • Stroomvoorziening van koppelingsmotor wordt 
onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de schakelstand 

wordt vergrendeld in het N-bereik.

) P0912 Lage spanning in circuit van 
schuifselectieactuator

) P0913 Hoge spanning in circuit van 
schuifselectieactuator



Semi-automatische transmissie: 5D-21

) P0916 Lage spanning in 
schuifschakelpositiecircuit

In geval van een storing in een van de twee sensorcircuits:
• Schakelen naar 4de en 5de versnelling wordt onmogelijk 

gemaakt.
In geval van een storing in beide sensorcircuits:
• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 

onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.

) P0917 Hoge spanning in 
schuifschakelpositiecircuit

) P0919 Foutieve schakelpositieregeling

• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 
onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.

) P1703 Ongeldige CAN-gegevens - TCM (semi-
automatische transmissie)

In geval van een storing in het signaal van de gaskleppositie:
• Er wordt aangenomen dat de gasklepopening die wordt 

gebruikt voor de regeling van de semi-automatische 
transmissie 100% is.

In geval van een storing in het signaal van het motortoerental:
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Koppeling wordt vergrendeld in de gekoppelde stand.

) P1777
Communicatie tussen TCM (semi-
automatische transmissie) en ECM 
verbroken

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna alleen schakelen 

naar R en 1ste versnelling onmogelijk wordt gemaakt.

) P1842
Storing in keep-alive-geheugen van 
interne module van TCM (semi-
automatische transmissie)

• Stroomvoorziening van koppelingsmotor en schakel- en 
selectiemotor wordt onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.

) P1848 Lage spanning in circuit van motorrelais
• Stroomvoorziening van koppelingsmotor en schakel- en 

selectiemotor wordt onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.

) P1856 Lage spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor "B"

In geval van een storing in een van de twee sensorcircuits:
• Schakelen naar 4de en 5de versnelling wordt onmogelijk 

gemaakt.
In geval van een storing in beide sensorcircuits:
• Stroomvoorziening van koppelingsmotor wordt 

onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de schakelstand 

wordt vergrendeld in het N-bereik.

) P1857 Hoge spanning in circuit van 
koppelingspositiesensor "B"

) P1858 Lage spanning in 
schuifselectiepositiecircuit "B"

In geval van een storing in een van de twee sensorcircuits:
• Schakelen naar 4de en 5de versnelling wordt onmogelijk 

gemaakt.
In geval van een storing in beide sensorcircuits:
• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 

onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.

) P1859 Hoge spanning in 
schuifselectiepositiecircuit "B"

) P1880 Lage spanning in circuit van 
schakelactuator

• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 
onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.
) P1881 Hoge spanning in circuit van 

schakelactuator

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging



5D-22 Semi-automatische transmissie: 

Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat
U4RS0B5404065

De waarden in de onderstaande tabel zijn standaardwaarden die gebaseerd zijn op waarden die met een 
diagnosecode-uitleesapparaat werden verkregen bij normaal werkende voertuigen en kunnen als referentiewaarden 
worden gebruikt. Zelfs wanneer het voertuig in orde is, kan de gecontroleerde waarde in sommige gevallen buiten het 
voorgeschreven bereik vallen. Bijgevolg volstaat het controleren van de gegevens niet om te bepalen of een bepaalde 
conditie abnormaal is.
Voorts zijn de condities in de onderstaande tabel die kunnen worden gecontroleerd met het diagnosecode-
uitleesapparaat de condities die worden waargenomen door de TCM (semi-automatische transmissie) en via de TCM 
(semi-automatische transmissie) als commando’s worden uitgevoerd en is het soms mogelijk dat de semi-
automatische transmissie of de actuator niet werkt (volgens de condities) zoals aangegeven door het uitleesapparaat.

OPMERKING

• De volgende gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat met betrekking tot de semi-
automatische transmissie kunnen enkel worden gecontroleerd door communicatie met de TCM 
(semi-automatische transmissie).

• Met het algemeen gebruikte uitleesapparaat kunnen de gegevens in de volgende tabel niet worden 
uitgelezen.

 

) P1882 Lage spanning in 
schuifschakelpositiecircuit "B"

In geval van een storing in een van de twee sensorcircuits:
• Schakelen naar 4de en 5de versnelling wordt onmogelijk 

gemaakt.
In geval van een storing in beide sensorcircuits:
• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 

onderbroken.
• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.

) P1883 Hoge spanning in 
schuifschakelpositiecircuit "B"

) P1900 Verhouding van koppelingspositiesensors 
"A/B"

• Stroomvoorziening van koppelingsmotor wordt 
onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de schakelstand 

wordt vergrendeld in het N-bereik.

) P1901 Verhouding van schakelpositiesensors "A/
B"

• Stroomvoorziening van schakel- en selectiemotor wordt 
onderbroken.

• Schakelen wordt onmogelijk gemaakt.
• Nadat het voertuig is gestopt, waarna de koppeling wordt 

vergrendeld in de ontkoppelingsstand.
) P1960 Verhouding van 

schuifselectiepositiesensors "A/B"

DTC Nr. Locatie van de storing Uitvalbeveiliging

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden

) Coolant Temp Contactslot op ON Motorkoelvloeistoftemperatuur wordt 
weergegeven

) Engine speed Bij stationair toerental Toerental wordt weergegeven

) Input shaft Rev
Contactslot op ON en motor afgezet 0 omw/min

Motor draait en koppeling is ingeschakeld Motortoerental wordt weergegeven 
(in stappen van 50 omw/min)

) Vehicle speed Bij stilstand 0 km/h, 0 MPH

) Pedal position Contactslot op ON Gaspedaal wordt ingedrukt 0 – 100% (varieert naargelang de 
indrukking)

Gaspedaal wordt losgelaten 0%
) Current gear Pos Contactslot op ON en keuzehendel in N-stand N
) Target gear Pos Contactslot op ON en keuzehendel in N-stand N



Semi-automatische transmissie: 5D-23

Definitie van de gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

Coolant Temp (°C, °F)
Motorkoelvloeistoftemperatuur ontvangen van ECM via 
CAN-communicatielijn.

Engine speed (omw/min)
Motortoerental ontvangen van ECM via CAN-
communicatielijn.

Input shaft Rev (toerental ingaande as, omw/min)
Toerental van de ingaande as berekend op basis van 
referentie-impulsen van de toerentalsensor van de 
ingaande as op de transaxlebehuizing.

Vehicle speed (km/h, MPH)
Rijsnelheid ontvangen van ECM via CAN-
communicatielijn.

Pedal position (stand van gaspedaal, %)
Gasklepopeningsverhouding van gaspedaal ontvangen 
van ECM via CAN-communicatielijn.

Current gear Pos (“N”/“1”/“2”/“3”/“4”/“5”/“R”)
Huidige versnellingsstand waargenomen door 
schakelpositie- en schuifselectiepositiesensor.

Target gear Pos (“N”/“1”/“2”/“3”/“4”/“5”/“R”)
Gewenste versnellingsstand van TCM (semi-
automatische transmissie).

) Shift lever position Contactslot op ON

Keuzehendel staat in stand "R" R
Keuzehendel staat in stand "N" N
Keuzehendel staat in stand "D" D
Keuzehendel staat in stand "M" D
Keuzehendel staat in stand “–” –
Keuzehendel staat in stand “+” +

) Cold condition Contactslot op ON

10 seconden na het starten van de 
motor wordt een lage 

motorkoelvloeistoftemperatuur of 
inlaatluchttemperatuur weergegeven

) Clutch actuator Pos

Contactslot op ON en koppeling ingeschakeld Ongeveer 43 mm
Contactslot op ON en koppeling gedeeltelijk 
ingeschakeld Ongeveer 30 mm

Contactslot op ON en koppeling uitgeschakeld Ongeveer 26 mm

) Gear shift position

Contactslot op ON en 1ste, 3rde of 5de versnelling 
ingeschakeld Ongeveer 10 mm

Contactslot op ON en versnelling in neutraal Ongeveer 20 mm
Contactslot op ON en 2de, 4de of achteruitversnelling 
ingeschakeld Ongeveer 30 mm

) Gate select position

Contactslot op ON en 5de of achteruitversnelling 
ingeschakeld Ongeveer 23 mm

Contactslot op ON en 3de of 4de versnelling 
ingeschakeld Ongeveer 16 mm

Contactslot op ON en 1ste of 2de versnelling 
ingeschakeld Ongeveer 9 mm

) Clutch actuator Cur Contactslot op ON en keuzehendel in N-stand 0 A
) Gear shift motor Cur Contactslot op ON en keuzehendel in N-stand 0 A
) Gate select motor 
Cu Contactslot op ON en keuzehendel in N-stand 0 A

) Reverse Sw
Contactslot op ON, versnelling in andere stand dan 
achteruit OFF

Contactslot op ON, versnelling in achteruit ON

) Brake switch 1 Contactslot op ON, rempedaal ingetrapt ON
Contactslot op ON, rempedaal losgelaten OFF

) Brake switch 2 Contactslot op ON, rempedaal ingetrapt OFF
Contactslot op ON, rempedaal losgelaten ON

) Stopper point learn Contactslot op ON Complete (volledig)
) T/M learn Contactslot op ON Complete (volledig)
) Stand by point learn Contactslot op ON Complete (volledig)

) T/M up lock Contactslot op ON NOT DETECTED (niet 
waargenomen)

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie
Normale conditie/
referentiewaarden



5D-24 Semi-automatische transmissie: 

Shift lever position (“R”/“N”/“D”/“M”/“–”/“+”)
Stand van keuzehendel waargenomen door signaal van 
keuzehendeleenheid.

Cold condition (°C, °F)
Deze parameter geeft de veronderstelde temperatuur 
van de transmissie-olie aan.

Clutch actuator Pos (koppelingsactuatorpositie, 
mm)
Deze parameter geeft de positie van de 
koppelingsactuator aan.

Gear shift actuator Pos (schakelactuatorpositie, mm)
Deze parameter geeft de positie van de schakelactuator 
aan.

Gate select actuator Pos (positie 
schuifselectieactuator, mm)
Deze parameter geeft de positie van de 
schuifselectieactuator aan.

Clutch actuator Cur (stroom van koppelingsactuator, 
A)
Deze parameter geeft de stroomwaarde in het 
koppelingsactuatorcircuit aan. Een positieve 
stroomwaarde van de koppelingsactuator komt overeen 
met de bedrijfsstroomwaarde in de richting waarbij de 
actuator ontkoppelt.

Gear shift motor Cur (stroom van schakelmotor, A)
Deze parameter geeft de stroomwaarde in het 
schakelactuatorcircuit aan. Een positieve stroomwaarde 
van de schakelactuator komt overeen met de 
bedrijfsstroom in de richting van de 2de, 4de en 
achteruitversnelling.

Gate select motor Cu (stroom van 
schuifselectiemotor, A)
Deze parameter geeft de stroomwaarde in het circuit van 
de schuifselectieactuator aan. Een positieve 
stroomwaarde van de schuifselectieactuator komt 
overeen met de bedrijfsstroom in de richting van de 5de 
en achteruitversnelling.

Reverse Sw (achteruitschakelaar, ON/OFF (AAN/
UIT))
Deze parameter geeft de toestand van de 
achteruitschakelaar op de transmissiebehuizing aan.

Brake switch 1 (ON/OFF (AAN/UIT))
Signaal ingevoerd door remlichtschakelaar.
ON: Rempedaal ingedrukt
OFF: Rempedaal niet ingedrukt

Brake switch 2 (ON/OFF (AAN/UIT))
ON: Rempedaal niet ingedrukt
OFF: Rempedaal ingedrukt

Stopper point learn (Complete (volledig), Incomplete 
(onvolledig), Fail (mislukt))
Deze parameter geeft de toestand van de initialisiatie 
voor de koppelingsregeling aan.

T/M learn (Complete (volledig), Incomplete 
(onvolledig), Fail (mislukt))
Deze parameter geeft de toestand van de initialisiatie 
voor de schakelregeling aan.

Stand by point learn (Complete (volledig), 
Incomplete (onvolledig), Fail (mislukt))
Deze parameter geeft de toestand van de initialisiatie 
voor de koppelingsregeling aan.

T/M up lock (NOT DETECTED (NIET 
WAARGENOMEN), DETECTED (WAARGENOMEN))
Deze parameter geeft de toestand van de 
omhoogschakelblokkering aan.



Semi-automatische transmissie: 5D-25

Symptoomdiagnose van de semi-automatische transmissie
U4RS0B5404066

Onderzoek storingen in de semi-automatische transmissie na het uitvoeren van de controle van het regelsysteem van 
de semi-automatische transmissie zoals beschreven in “Systeemcontrole van semi-automatische transmissie: ”. 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

Schakelregelsysteem van semi-
automatische transmissie werkt niet 
(waarschuwingslampje van semi-
automatische transmissie werkt niet)

Keuzehendel defect
Controleer de keuzehendel zoals 
beschreven in “Controle van de 
keuzehendel: ”.

Koppelingsslagsensor defect
Controleer de koppelingsslagsensor 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsslagssensor: ”.

Koppelingsactuator defect
Controleer de koppelingsactuator 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsactuator: ”.

Schakelslagsensor en 
selectieslagsensor defect

Controleer de schakelslagsensor en 
de selectieslagsensor zoals 
beschreven in “Controle van de 
schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Schakel- en selectieactuator defect

Controleer de schakel- en 
selectieactuator zoals beschreven in 
“Controle van de schakel- en 
selectieactuator: ”.

VSS defect
Controleer de VSS zoals beschreven 
in “DTC P0500: Rijsnelheidssensor 
(VSS) defect:  in hoofdstuk 1A”.

Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

TCM (semi-automatische transmissie) 
defect

Controleer de TCM (semi-
automatische transmissie) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
TCM (semi-automatische transmissie) 
en de bijbehorende circuits: ”.



5D-26 Semi-automatische transmissie: 

Regelsysteem van semi-automatische 
transmissie weigert te werken 
(waarschuwingslampje van semi-
automatische transmissie gaat 
branden, waarna semi-automatische 
transmissie niet schakelt)

Koppelingsslagsensor defect
Controleer de koppelingsslagsensor 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsslagssensor: ”.

Koppelingsactuator defect
Controleer de koppelingsactuator 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsactuator: ”.

Schakelslagsensor en 
selectieslagsensor defect

Controleer de schakelslagsensor en 
de selectieslagsensor zoals 
beschreven in “Controle van de 
schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Schakel- en selectieactuator defect

Controleer de schakel- en 
selectieactuator zoals beschreven in 
“Controle van de schakel- en 
selectieactuator: ”.

Zwakke of gebroken synchromesh-
veer

Controleer de synchromesh-veer 
zoals beschreven in “Controle van de 
ingaande as: ” en/of “Controle van de 
secundaire as: ”.

Vervormde schakelas of schakelvork
Controleer de schakelvork zoals 
beschreven in “Controle van de 
schakelas: ”.

Versleten afgeschuinde tand op mof of 
tandwiel

Controleer de afgeschuinde tand en 
het tandwiel zoals beschreven in 
“Controle van de ingaande as: ” en/of 
“Controle van de secundaire as: ”.

Vervormde schakelas
Controleer de schakelas zoals 
beschreven in “Controle van de 
schakelas: ”.

Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

TCM (semi-automatische transmissie) 
defect

Controleer de TCM (semi-
automatische transmissie) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
TCM (semi-automatische transmissie) 
en de bijbehorende circuits: ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Semi-automatische transmissie: 5D-27

Motor start niet (startmotor draait niet)

Keuzehendel defect
Controleer de keuzehendel zoals 
beschreven in “Controle van de 
keuzehendel: ”.

Remlichtschakelaar defect

Controleer de remlichtschakelaar 
zoals beschreven in “Inspectie 
remlichtschakelaar:  in hoofdstuk 9B” 
of “Remlichtschakelaar afstellen:  in 
hoofdstuk 4A”.

Stuurrelais van startmotor defect

Controleer het circuit van het 
stuurrelais van de startmotor zoals 
beschreven in “Controle van het circuit 
van het stuurrelais van de startmotor: 
”.

Startmotor defect
Controleerde startmotor zoals 
beschreven in “Inspecteren 
startmotor:  in hoofdstuk 1I”.

Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

ECM defect

Controleer de ECM zoals beschreven 
in “Inspecteren van de ECM en de 
bijbehorende circuits:  in hoofdstuk 
1A”.

TCM (semi-automatische transmissie) 
defect

Controleer de TCM (semi-
automatische transmissie) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
TCM (semi-automatische transmissie) 
en de bijbehorende circuits: ”.

Tandwiel slipt uit aangrijppunt

Versleten schakelvorkas
Controleer de schakelvorkas zoals 
beschreven in “Controle van de 
schakelas: ”.

Versleten schakelvork of schakelmof
Controleer de schakelvork of 
schakelmof zoals beschreven in 
“Controle van de schakelas: ”.

Versleten lagers op ingaande as of 
secundaire as van de versnellingsbak

Controleer het lager zoals beschreven 
in “Controle van de ingaande as: ” en/
of “Controle van de secundaire as: ”.

Versleten afgeschuinde tand op mof of 
tandwiel

Controleer de afgeschuinde tand en 
het tandwiel zoals beschreven in 
“Controle van de ingaande as: ” en/of 
“Controle van de secundaire as: ”.

Ontbrekende of losse borgveer(veren)

Controleer de borgveer(veren) zoals 
beschreven in “Controle van de 
ingaande as: ” en/of “Controle van de 
secundaire as: ”.

Tandwielen ontkoppelen niet

Zwakke of gebroken synchromesh-
veer

Controleer de synchromesh-veer 
zoals beschreven in “Controle van de 
ingaande as: ” en/of “Controle van de 
secundaire as: ”.

Vervormde schakelas of schakelvork
Controleer de schakelvork zoals 
beschreven in “Controle van de 
schakelas: ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



5D-28 Semi-automatische transmissie: 

Lawaai

Onjuist of onvoldoende smeermiddel Bijvullen.

Beschadigde of versleten lager(s)

Controleer het (de) lager(s) zoals 
beschreven in “Controle van de 
ingaande as: ” en/of “Controle van de 
secundaire as: ”.

Beschadigde of versleten tandwiel(en)

Controleer het (de) tandwiel(en) zoals 
beschreven in “Controle van de 
ingaande as: ” en/of “Controle van de 
secundaire as: ”.

Beschadigde of versleten 
synchromesh-ring

Controleer de synchromesh-ring zoals 
beschreven in “Controle van de 
ingaande as: ” en/of “Controle van de 
secundaire as: ”.

Beschadigde of versleten 
afgeschuinde tand op mof of tandwiel

Controleer de mof zoals beschreven in 
“Controle van de schakelas: ”.

Versleten of defect druklager
Controleer het druklager zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Voorste lager van ingaande as 
versleten

Controleer het lager van de ingaande 
as zoals beschreven in “Controle van 
de ingaande as: ”.

Naaf van koppelingsplaat maakt veel 
lawaai

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Gebarsten koppelingsplaat
Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Drukplaat en schotelveer maken 
lawaai

Controleer het deksel van het 
koppelingshuis zoals beschreven in 
“Inspecteren van de koppeling: ”.

Slippende koppeling

Koppelingsslagsensor defect
Controleer de koppelingsslagsensor 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsslagssensor: ”.

Koppelingsactuator defect
Controleer de koppelingsactuator 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsactuator: ”.

Voering van koppelingsplaat versleten 
of vettig door olie

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Kromgetrokken koppelingsplaat, 
drukplaat of vliegwieloppervlak

Controleer de koppelingsplaat, het 
deksel van het koppelingshuis of het 
vliegwiel zoals beschreven in 
“Inspecteren van de koppeling: ” of 
“Inspecteren van vliegwiel:  in 
hoofdstuk 1D”.

Zwakke schotelveer
Controleer het deksel van het 
koppelingshuis zoals beschreven in 
“Inspecteren van de koppeling: ”.

Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

TCM (semi-automatische transmissie) 
defect

Controleer de TCM (semi-
automatische transmissie) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
TCM (semi-automatische transmissie) 
en de bijbehorende circuits: ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Semi-automatische transmissie: 5D-29

Slepende koppeling

Koppelingsslagsensor defect
Controleer de koppelingsslagsensor 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsslagssensor: ”.

Koppelingsactuator defect
Controleer de koppelingsactuator 
zoals beschreven in “Controle van de 
koppelingsactuator: ”.

Zwakke schotelveer of versleten 
veeruiteinde

Controleer het deksel van het 
koppelingshuis zoals beschreven in 
“Inspecteren van de koppeling: ”.

Spiebanen van ingaande as verroest Smeer de spiebanen van de ingaande 
as.

Zeer wankele koppelingsplaat
Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Voering van koppelingsplaat kapot of 
bevuild met olie

Controleer de koppelingsplaat en het 
deksel van het koppelingshuis zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

TCM (semi-automatische transmissie) 
defect

Controleer de TCM (semi-
automatische transmissie) zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
TCM (semi-automatische transmissie) 
en de bijbehorende circuits: ”.

Trillende koppeling

Voering van koppelingsplaat 
verglaasd

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Voering van koppelingsplaat bevuild 
met olie

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Druklager glijdt niet soepel op 
lageropsluitplaat van ingaande as

Smeer of vervang de lageropsluitplaat 
van de ingaande as.

Wankele koppelingsplaat of slecht 
contact met de voering

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Zwakke torsieveren op 
koppelingsplaat

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Klinknagels van koppelingsplaat los
Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Drukplaat of vliegwieloppervlak 
vervormd

Controleer de koppelingsplaat of het 
vliegwiel zoals beschreven in 
“Inspecteren van de koppeling: ” of 
“Inspecteren van vliegwiel:  in 
hoofdstuk 1D”.

Schokkende koppeling

Voering van koppelingsplaat 
doordrenkt met olie

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Voering van koppelingsplaat erg 
versleten

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Koppen van klinknagels steken uit de 
voering

Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Zwakke torsieveren
Controleer de koppelingsplaat zoals 
beschreven in “Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



5D-30 Semi-automatische transmissie: 

Waarschuwingslampje van semi-automatische transmissie gaat niet branden wanneer contactslot 
op ON wordt gezet

U4RS0B5404067
Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
Het waarschuwingslampje van de semi-automatische transmissie werkt op basis van het signaal van de TCM (semi-
automatische transmissie) via ECM en BCM. Als het regelsysteem van de semi-automatische transmissie in goede 
staat is, gaat het waarschuwingslampje van de semi-automatische transmissie branden wanneer het contactslot op 
ON wordt gezet, blijft gedurende 5 seconden branden en gaat daarna uit. Als een abnormale toestand wordt 
vastgesteld in het systeem, blijft het waarschuwingslampje van de semi-automatische transmissie branden.
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[A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. TCM (semi-automatische transmissie) 7. “METER”-zekering

[B]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

3. BCM 8. Contactslot

[C]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

4. Combinatiemeter 9. Relaiskast

[D]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

5. Waarschuwingslampje semi-automatische 
transmissie

10. “IG ACC”-zekering

1. ECM 6. Aftakblok 11. Hoofdzekeringenkast



Semi-automatische transmissie: 5D-31

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van de voeding van het waarschuwingslampje 

van de semi-automatische transmissie

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan de andere waarschuwingslampjes branden?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en lees de DTC's af.

Wordt (worden) DTC('s) P1774, P1777 en/of P1778 
aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
het 
waarschuwingslampje 
van de semi-
automatische 
transmissie nog steeds 
niet brandt, sluit dan 
een goed bevonden 
TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

3 Controle van de “METER”-zekering

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de “METER”-zekering in het aftakblok niet 

is gesprongen.

Is de "METER"-zekering in orde?

Ga naar stap 4. Vernieuw de "METER"-
zekering en controleer 
op kortsluiting.

4 Controle van het CAN-communicatiecircuit

1) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen 
combinatiemeter en TCM (semi-automatische 
transmissie) zoals beschreven in “DTC P1774: 
Communicatiebus van regelapparaat uitgeschakeld: ”.

Is het CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 5. Repareren of 
vervangen.

5 Controle van de voeding van de combinatiemeter

1) Verwijder de combinatiemeter zoals beschreven in 
“Combinatiemeter uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9C”.

2) Controleer de aansluitingen “G28-31” en “G28-16” op 
een goede verbinding met de stekker van de 
combinatiemeter.

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en controleer de spanning tussen de aansluiting 
“G28-31” van de stekker van de combinatiemeter en 
carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
"RED/BLK"-draad.



5D-32 Semi-automatische transmissie: 

6 Controle van het circuit van de combinatiemeter

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen aansluiting “G28-16” van de 

stekker van de combinatiemeter en carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
het 
waarschuwingslampje 
van de semi-
automatische 
transmissie nog steeds 
niet brandt, sluit dan 
een goed bevonden 
TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
"BLK/ORN"-
draadcircuit.

Stap Actie Ja Nee



Semi-automatische transmissie: 5D-33

Waarschuwingslampje van semi-automatische transmissie blijft branden wanneer contactslot op 
ON wordt gezet

U4RS0B5404068
Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
Het waarschuwingslampje van de semi-automatische transmissie werkt op basis van het signaal van de TCM (semi-
automatische transmissie) via ECM en BCM. Als het regelsysteem van de semi-automatische transmissie in goede 
staat is, gaat het waarschuwingslampje van de semi-automatische transmissie branden wanneer het contactslot op 
ON wordt gezet, blijft gedurende 5 seconden branden en gaat daarna uit. Als een abnormale toestand wordt 
vastgesteld in het systeem, blijft het waarschuwingslampje van de semi-automatische transmissie branden.
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I4RS0B540179-02

[A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. TCM (semi-automatische transmissie) 7. “METER”-zekering

[B]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

3. BCM 8. Contactslot

[C]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

4. Combinatiemeter 9. Relaiskast

[D]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

5. Waarschuwingslampje semi-automatische 
transmissie

10 “IG ACC”-zekering

1. ECM 6. Aftakblok 11. Hoofdzekeringenkast



5D-34 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

Controle van het circuit van het stuurrelais van de startmotor
U4RS0B5404069

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 Lees de DTC's af

1) Lees de DTC's af zoals beschreven in “Aflezen van 
DTC’s: ”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Volg de 
storingzoektabel om het 
probleem op te lossen 
en probeer opnieuw.

Ga naar stap 2.

2 Controle van het CAN-communicatiecircuit

1) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen 
combinatiemeter en TCM (semi-automatische 
transmissie) zoals beschreven in “DTC P1774: 
Communicatiebus van regelapparaat uitgeschakeld: ”.

Is het CAN-communicatiecircuit in orde?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
het 
waarschuwingslampje 
van de semi-
automatische 
transmissie nog steeds 
niet brandt, sluit dan 
een goed bevonden 
TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Repareren of 
vervangen.

B ST
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5
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I4RS0B540180-02

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. ECM 9. IG SIG-zekering
2. Contactslot 6. Startmotor 10. ST SIG-zekering
3. Neutraalschakelaar 7. Remlichtschakelaar 11. ST MON-zekering
4. Stuurrelais van startmotor 8. Zekering van semi-automatische 

transmissie
12. STOP LAMP-zekering



Semi-automatische transmissie: 5D-35

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van de circuitzekering

1) Controleer of de "ST SIG”-zekering en de “ST MON”-
zekering niet zijn gesprongen.

Zijn de “ST SIG”-zekering en de “ST MON”-zekering in 
orde?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zekering(en) en 
controleer de circuits die 
met deze zekering(en) 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

2 Controle van het aandrijfsignaal van het stuurrelais van 
de startmotor

1) Maak het stuurrelais van de startmotor los van de 
relaiskast met het contactslot op OFF.

2) Controleer alle aansluitingen op een goede verbinding 
met het stuurrelais van de startmotor.

3) Indien in orde, meet de spanning tussen de "ORN"-
draadaansluiting van de stekker van het stuurrrelais van 
de startmotor en carrosseriemassa met het contactslot in 
de startstand.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 7.

3 Controle van de voeding van het stuurrelais van de 
startmotor

1) Meet de spanning tussen de “RED”-draadaansluiting 
van de stekker van het stuurrelais van de startmotor en 
carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking in 
"RED"-draad.

4 Controle van het stuurrelais van de startmotor

1) Controleer het stuurrelais van de startmotor zoals 
beschreven in “Inspecteren van hoofdrelais, 
brandstofpomprelais, startmotorrelais en 
gasklepactuatorrelais:  in hoofdstuk 1C”.

Is het relais in orde?

Ga naar stap 5. Vervang het relais.

5 Controle van het signaal van het stuurrelais van de 
startmotor

1) Sluit het stuurrelais van de startmotor aan op de 
relaiskast.

2) Maak de ECM-stekker los met het contactslot op OFF.
3) Meet de spanning tussen aansluiting “E23-16” van de 

losgemaakte ECM-stekker en carrosseriemassa met het 
contactslot in de startstand.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking in 
"WHT"-draad.

6 Controle van het circuit van de startmotordraad

1) Koppel de stroomdraad van de magnetische schakelaar 
los van de startmotor.

2) Meet de spanning tussen de “YEL/GRN”-aansluiting van 
de losgekoppelde stroomdraad van de magnetische 
schakelaar en carrosseriemassa met het contactslot in 
de startstand.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Startmotor of 
voedingscircuit defect.

Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "YEL/GRN"-draad.



5D-36 Semi-automatische transmissie: 

7 Controle van het signaalcircuit van het stuurrelais van 
de startmotor

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-4” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie).

3) Meet de weerstand tussen aansluiting “C52-4” van de 
losgemaakte TCM-stekker (semi-automatische 
transmissie) en carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

"ORN"-draad 
kortgesloten naar 
massacircuit.

Ga naar stap 8.

8 Controle van het signaalcircuit van het stuurrelais van 
de startmotor

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C52-4” van de 
losgemaakte TCM-stekker (semi-automatische 
transmissie) en de “ORN”-draadaansluiting van de 
stekker van het stuurrelais van de startmotor.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Ga naar stap 9. Stroomonderbreking in 
"ORN"-draad.

9 Controle van het startpositiesignaal

1) Zet het contactslot op ON en plaats de keuzehendel in 
de stand N.

2) Meet de spanning tussen aansluiting “C52-3” van de 
losgemaakte TCM-stekker (semi-automatische 
transmissie) en carrosseriemassa met het contactslot in 
de startstand.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 12. Ga naar stap 10.

10 Controle van de neutraalstartschakelaar

1) Controleer de neutraalschakelaar zoals beschreven in 
“Controle van de neutraalstartschakelaar: ”.

Is de neutraalschakelaar in orde?

Ga naar stap 11. Vervang de 
neutraalschakelaar.

11 Controle van het contactslot

1) Controleer het contactslot zoals beschreven in “Inspectie 
contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Is het contactslot in orde?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in circuit van 
startpositiesignaal.

Vervang het contactslot.

12 Controle van het signaal van de remlichtschakelaar

1) Lees de DTC's in de TCM (semi-automatische 
transmissie) af.

Wordt DTC P1843 aangegeven?

Ga naar de 
diagnosetabel van DTC 
P1843.

Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Semi-automatische transmissie: 5D-37

DTC P0705: Storing in het circuit van de transmissiebereikschakelaar
U4RS0B5404070

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Plaats de keuzehendel in het bereik “R” en laat hem gedurende 1 minuut in dit bereik staan. Plaats de 

keuzehendel op dezelfde manier in de bereiken “N”, “D”, “M”, “+” en “–”.
3) Lees de DTC's af.
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I4RS0B540181-02

1. TCM (semi-automatische transmissie) 4. Zekering van semi-automatische transmissie
2. Keuzehendel [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. Aftakblok [B]: Aansluitingen van de keuzehendelstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Andere combinatie van overschakelingsschakelaar 
waargenomen dan voorgeschreven bij 8 combinaties.

• Schakelpositiesensor
• Circuit van schakelpositiesensor
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-38 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de transmissiebereiksensor 
(schakelaar)

1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan op 
de DLC terwijl het contactslot op OFF staat.

2) Zet het contactslot op ON en controleer het 
transmissiebereiksignaal (“R”, “N”, “D”, “M”, “+” of “–”) op 
het display terwijl u met de keuzehendel alle bereiken 
doorloopt.

Wordt het toepasselijke bereik aangegeven?

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Ga naar stap 3.

3 Controle van de schakelpositiesensor

1) Controleer de schakelpositiesensor zoals beschreven in 
“Controle van de keuzehendel: ”.

Is de sensor in orde?

Ga naar stap 4. Vervang de 
keuzehendeleenheid.

4 Controle van het voedingscircuit van de keuzehendel

1) Maak de stekker van de keuzehendel los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “L54-7” en “L54-2” op een 
goede verbinding met de stekker van de keuzehendel.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen massa en aansluiting “L54-7” / “L54-2” van de 
stekker van de keuzehendel (bedradingsbundelzijde).

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “GRN/
RED”- en/of “RED”-
circuit.

5 Controle van het massacircuit van de keuzehendel

1) Controleer de aansluitingen “L54-11” en “L54-4” op een 
goede verbinding met de stekker van de keuzehendel.

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen massa en “L54-11” / “L54-4”.

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar 
massacircuit in “RED/
WHT”-, “RED/BLU”-, 
“RED/BLK”-, “GRN/
YEL”-, “LTGRN/RED”-, 
“LTGRN/BLK”-, 
“LTGRN”- of “GRN”-
circuit of circuits 
onderling kortgesloten. 
Indien de draden en 
verbindingen in orde 
zijn, sluit dan een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking in 
"BLK/ORN"- en/of “BLK/
ORN”-circuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-39

DTC P0717: Storing in circuit van de toerentalsensor van de ingangsas/turbine
U4RS0B5404071

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Wis de DTC's met het uitleesapparaat en start de motor.
2) Verhoog de rijsnelheid tot 40 km/h gedurende 1 min.
3) Lees de DTC's af.
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I4RS0B540182-01

1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Toerentalsensor van de ingaande as

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
TCM (semi-automatische transmissie) detecteert de 
volgende condities tegelijkertijd.
• Toerental van uitgaande as is 1000 omw/min of meer
• Toerental van ingaande as is 175 omw/min of minder 

gedurende 4 seconden.
• Versnelling is ingeschakeld

• Circuit van toerentalsensor van de ingaande as
• Toerentalsensor van de ingaande as
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-40 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de toerentalsensor van de 
ingaande as

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen "C52-15" en "C52-16" op 
een goede verbinding met de toerentalsensor van de 
ingaande as.

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
weerstand van het sensorcircuit.

Specificatie van de toerentalsensor van de ingaande 
as
Tussen aansluitingen “C52-15” en “C52-16”: 560 – 
680 Ω bij 20 °C (68 °F)
Tussen aansluiting “C52-15” / “C52-16” en massa: 
Geen continuïteit

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 3.

3 Controle van de toerentalsensor van de ingaande as

1) Controleer de toerentalsensor van de ingaande as zoals 
beschreven in “Controle van de toerentalsensor van de 
ingaande as: ”.

Is de toerentalsensor van de ingaande as in orde?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “PNK”- en/
of “BLU”-circuit.

Vervang de 
toerentalsensor van de 
ingaande as.

4 Visuele controle van de toerentalsensor van de 
ingaande as op het volgende

• Geen beschadiging?
• Aanwezigheid van vreemde bestanddelen
• Correct gemonteerd?

Is de sensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie).
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Reinigen, repareren of 
vervangen.

I4RS0B540183-01



Semi-automatische transmissie: 5D-41

DTC P0722: Circuit van de uitgangstoerentalsensor
U4RS0B5404072

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. ECM [B]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
3. VSS

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
TCM (semi-automatische transmissie) detecteert de 
volgende condities tegelijkertijd gedurende 4 seconden of 
langer tijdens het rijden.
• Signaal van de toerentalsensor van de ingaande as: 

meer dan 1650 omw/min
• Signaal van rijsnelheidssensor: minder dan 13 km/h (8 

mph)
• Versnelling is ingeschakeld
• 4 seconden of langer

• Circuit van rijsnelheidssensor
• Rijsnelheidssensor
• Signaalcircuit van rijsnelheidssensor
• TCM (semi-automatische transmissie)
• ECM



5D-42 Semi-automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

WAARSCHUWING!

 

• Kies voor het uitvoeren van de testrit een veilige, verkeersvrije plaats uit waar geen gevaar voor 
verkeersongevallen bestaat, en wees zeer voorzichtig tijdens het testen om ongevallen te vermijden.

• De testrit moet worden uitgevoerd door 2 personen, een bestuurder en iemand die de test verricht, 
op een effen weg.

 

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Rijd met het voertuig in 1ste versnelling met een snelheid van 20 km/h (12,4 mph) of meer gedurende minstens 3 

minuten.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het signaalcircuit van de 
rijsnelheidssensor

1) Maak de ECM-stekker los met het contactslot op OFF.
2) Controleer op de juiste verbinding met ECM bij 

aansluiting "C37-22".
3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen massa en aansluiting “C37-22” van de ECM-
stekker (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "PPL/
WHT"-draad.

3 Controle van het circuit van de rijsnelheidssensor

1) Controleer de VSS zoals beschreven in “DTC P0500: 
Rijsnelheidssensor (VSS) defect:  in hoofdstuk 1A”.

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Repareer indien nodig.



Semi-automatische transmissie: 5D-43

DTC P0727: Circuit van de motortoerentalsensor
U4RS0B5404073

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Start de motor en laat hem 1 minuut draaien.
3) Lees de DTC's af.

C37-7

L52-6 BLK/ORN

GRY/BLU C52-10
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3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928
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I4RS0B540185-02

1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. ECM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil van 400 omw/min of meer waargenomen 
gedurende 1 seconde tussen het motortoerental van de 
CAN-lijn en aansluiting “C52-10”.

• Krukaspositiesensor
• Circuit van motortoerentalsignaal
• ECM
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-44 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

DTC P0807: Lage spanning in circuit van koppelingspositiesensor
U4RS0B5404074

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van het motortoerentalsignaal

1) Maak de ECM-stekker los met het contactslot op OFF.
2) Controleer aansluiting "C52-10” op een goede 

verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en aansluiting “C52-10” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "GRY/
BLU"-draad.

L52-6
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C52-25
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WHT/GRN

BLK/WHTBLK/ORN
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I4RS0B540186-01

1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Koppelingsslagsensor "A"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van koppelingsslagsensor “A” is 0,2 V of 
minder gedurende 0,5 seconde.

• Koppelingsslagsensor "A"
• Circuit van koppelingsslagsensor "A"
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-45

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-26” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen massa en aansluiting “C52-26” van 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Wordt er continuïteit aangegeven?

"WHT/GRN"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.

3 Controle van het voedingscircuit van de 
koppelingsslagsensor

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
aan en maak de stekker van de koppelingsslagsensor 
los met het contactslot op OFF.

2) Controleer het “RED/BLK”-circuit op een goede 
verbinding met de koppelingsslagsensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en de "RED/BLK"-aansluiting van de 
stekker van de koppelingsslagsensor 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "RED/BLK"-circuit.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van de koppelingsslagsensor

1) Controleer de koppelingsslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsslagssensor: ”.

Is de koppelingsslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
koppelingsslagsensor.



5D-46 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0808: Hoge spanning in circuit van koppelingspositiesensor
U4RS0B5404075

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-27

C52-26

C52-25

RED/BLK

WHT/GRN

BLK/WHTBLK/ORN

161514191817 13121110 9 8
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L52C51 C52
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25242726 23222120191817
33323534 31 302928
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Koppelingsslagsensor "A"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van koppelingsslagsensor “A” is 4,8 V of 
meer gedurende 0,5 seconde.

• Koppelingsslagsensor "A"
• Circuit van koppelingsslagsensor "A"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar voedingscircuit

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-26” op een goede 
verbinding met de TCM (geautomatiseerde 
handgeschakelde transaxle).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen massa en 
aansluiting “C52-26” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "WHT/GRN"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-47

3 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de koppelingsslagsensor los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-26” op een goede 
verbinding met de koppelingsslagsensor. 

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen de “WHT/GRN”-aansluiting van de stekker van 
de koppelingsslagsensor (bedradingsbundelzijde) en 
aansluiting “C52-26” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“WHT/GRN”-circuit.

4 Controle van het massacircuit van de 
koppelingsslagsensor

1) Sluit de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) aan met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLK/WHT”-aansluiting 
van de stekker van de koppelingsslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BLK/WHT"-circuit.

5 Controle van de koppelingsslagsensor

1) Controleer de koppelingsslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsslagssensor: ”.

Is de koppelingsslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
koppelingsslagsensor.

Stap Actie Ja Nee



5D-48 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0810: Foutieve koppelingspositieregeling
U4RS0B5404076

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

L52-6

C51-2

C51-8
C51-7

C51-4

C52-5C52-27

C52-26

C52-25

C52-35

C52-34
C52-33 

GRN

BRN

RED/BLK

WHT/GRN

WHT/BLU

BLK/WHT

RED/WHT

BLK/ORN

RED/BLU

WHT/BLK

BLK

BRN
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I4RS0B540187-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Relaiskast
2. Koppelingsslagsensor 6. Zekering van semi-automatische transmissie
3. Motorrelais 7. Hoofdzekeringenkast
4. Koppelingsmotor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
TCM (semi-automatische transmissie) detecteert de 
volgende condities tegelijkertijd.
• De stroom van de koppelingsmotor is 20 A of meer 

gedurende 2,0 seconden.
• Het verschil tussen de voorgeschreven 

koppelingspositie en de werkelijke koppelingspositie 
bedraagt 0,3 mm (0,0118 in.) of meer.

• De koppelingsslagbeweging is 125 mm (4,92 in.) / sec. 
of minder.

• Koppelingsactuator (koppelingsmotor en 
koppelingsslagsensor)

• Circuit van koppelingsslagsensor
• Koppelingsmotorcircuit
• Koppelingsplaat en deksel van koppelingshuis
• Ontkoppelingsvork
• Ontkoppelingsas koppeling
• Druklager koppeling
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-49

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de werking van de koppelingsactuator

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Voer de actieve test van “Regeling van de 
koppelingsklempositie” uit in het menu “Misc Test” met 
het uitleesapparaat.

Werkt de koppelingsactuator?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 6.

3 Controle van de koppelingsslagsensor

1) Controleer de koppelingsslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsslagssensor: ”.

Is de koppelingsslagsensor in orde?

Ga naar stap 4. Vervang de 
koppelingsslagsensor.

4 Controle van de weerstand in het circuit van de 
koppelingsslagsensor

1) Maak de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de koppelingsslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “RED/BLK”, “WHT/GRN”, 
“BLK/WHT”, “RED/WHT”, “WHT/BLU” en “BRN” op een 
goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in de “RED/BLK”-, “WHT/GRN”-, “BLK/WHT”-, “RED/
WHT”-, “WHT/BLU”- en “BRN”-bedradingsbundels 
tussen de sensorstekker en de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie).

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 5. Repareer de 
bedradingsbundel.

5 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar massa

1) Meet de weerstand in de “RED/BLK”-, “WHT/GRN”-, 
“BLK/WHT”-, “RED/WHT”-, “WHT/BLU”- en “BRN”-
bedradingsbundels tussen massa en de TCM-stekker 
(semi-automatische transmissie).

Is elke weerstand 10 kΩ of meer?

Ga naar stap 6. Repareer de 
bedradingsbundel.

6 Controle van de weerstand in het 
koppelingsmotorcircuit

1) Controleer de aansluitingen “C51-8” en “C51-7” op een 
goede verbinding met de stekker van de 
koppelingsmotor.

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in het koppelingsmotorcircuit.

Specificatie van koppelingsmotor
Tussen de aansluitingen “GRN” en “BRN”: 0,1 – 100 
Ω
Tussen de aansluiting “GRN” / “BRN” en massa: 
Geen continuïteit

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 7.



5D-50 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0902 / P0903: Lage/hoge spanning in circuit van koppelingsactuator
U4RS0B5404077

Elektrisch schema

7 Controle van de koppelingsmotor

1) Controleer de koppelingsmotor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsactuator: ”.

Is de koppelingsmotor in orde?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “GRN”- 
en/of “BRN”-circuit.

Vervang de 
koppelingsactuator.

8 Controle van het koppelingsmotorcircuit

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de koppelingsslagsensor aan met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de draadaansluitingen “C51-8” en “C51-7” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) terwijl de 
koppelingsmotor werkt.

Is de spanning 10 – 14 V?

Controleer het 
koppelingssysteem 
zoals beschreven in 
“Inspecteren van de 
koppeling: ”.

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee
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L52-6

C51-2

C51-8
C51-7

C51-4

C52-5

WHT/BLU

WHT/BLK

BLK/ORN

RED

WHT

BLK

1
2

3
4

5

6

[A]

I4RS0B540188-02

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Hoofdzekeringenkast
2. Motorrelais 6. Zekering van semi-automatische transmissie
3. Koppelingsmotor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Relaiskast



Semi-automatische transmissie: 5D-51

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
P0902:
De spanning van de koppelingsmotor is 0,5 V of minder 
gedurende 0,5 seconde of 14 V of meer.
P0903:
TCM detecteert een van de volgende condities.
• Terwijl de koppelingsmotor van stroom wordt voorzien, 

wordt een stroom van 1 A of minder gedetecteerd 
gedurende 0,5 seconde, terwijl de voorgeschreven 
stroomwaarde 5 A of meer is.

• Terwijl de koppelingsmotor geen stroom ontvangt, 
wordt een abnormale spanning toegevoerd naar de 
aansluiting van de koppelingsmotor gedurende 0,5 
seconde of langer.

• Koppelingsmotorcircuit
• Koppelingsactuator (koppelingsmotor)
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de weerstand in het 
koppelingsmotorcircuit

1) Maak de stekkers van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “C51-8” en “C51-7” op een 
goede verbinding met de stekker van de 
koppelingsmotor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in het koppelingsmotorcircuit.

Voorgeschreven weerstand van koppelingsmotor
Tussen aansluitingen “C51-8” en “C51-7”: 0,1 – 100 
Ω
Tussen aansluiting “C51-8” / “C51-7” en massa: 
Geen continuïteit

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “GRN”- 
en/of “BRN”-circuit.

3 Controle van het koppelingsmotorcircuit op kortsluiting 
naar voedingscircuit

1) Zet het contactslot op ON, meet de spanning tussen 
massa en aansluiting “C51-8” / "C51-7" van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V? 

"GRN" / "BRN"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.

Ga naar stap 4.



5D-52 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0906: Lage spanning in schuifselectiepositiecircuit
U4RS0B5404078

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

4 Controle van het massacircuit van de koppelingsmotor

1) Controleer aansluiting “C51-4” op een goede verbinding 
met de stekker van de koppelingsmotor. 

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen massa en aansluiting “C51-4” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BLK"-circuit.

5 Controle van de koppelingsmotor

1) Controleer de koppelingsmotor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsactuator: ”.

Is de koppelingsmotor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
koppelingsactuator.

Stap Actie Ja Nee
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Selectieslagsensor "A"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van selectieslagsensor “A” is 0,2 V of minder 
gedurende 0,5 seconde.

• Selectieslagsensor "A"
• Circuit van selectieslagsensor "A"
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-53

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-21” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen massa en aansluiting “C52-21” van 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (zijde 
van bedradingsbundel).

Wordt er continuïteit aangegeven?

"BLU/YEL"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.

3 Controle van het voedingscircuit van de 
selectieslagsensor

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
aan en maak de stekker van de selectieslagsensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer het “GRN/ORN”-circuit op een goede 
verbinding met de selectieslagsensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en de "GRN/ORN"-aansluiting van de 
stekker van de selectieslagsensor 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "GRN/ORN"-circuit.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van de selectieslagsensor

1) Controleer de selectieslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de selectieslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
selectieslagsensor.



5D-54 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0907: Hoge spanning in schuifselectiepositiecircuit
U4RS0B5404079

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-20

C52-21

C52-22

GRN/ORN

BLU/YEL

BRN/WHTBLK/ORN
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Selectieslagsensor "A"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van selectieslagsensor “A” is 4,8 V of meer 
gedurende 0,5 seconde.

• Selectieslagsensor "A"
• Circuit van selectieslagsensor "A"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar voedingscircuit

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-21” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen massa en 
aansluiting “C52-21” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "BLU/YEL"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-55

3 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de selectieslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-21” op een goede 
verbinding met de selectieslagsensor. 

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen de “BLU/YEL”-aansluiting van de stekker van de 
selectieslagsensor (bedradingsbundelzijde) en 
aansluiting “C52-21” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“BLU/YEL”-circuit.

4 Controle van het massacircuit van de 
selectieslagsensor

1) Sluit de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) aan met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BRN/WHT”-aansluiting 
van de stekker van de selectieslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BRN/WHT"-circuit.

5 Controle van de selectieslagsensor

1) Controleer de selectieslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de selectieslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
selectieslagsensor.

Stap Actie Ja Nee



5D-56 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0909: Foutieve schuifselectieregeling
U4RS0B5404080

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

L52-6

C51-2

C51-6
C51-5

C51-4

C52-5C52-20

C52-21

C52-22

C52-31

C52-32
C52-24 

BLU/WHT

BLU/RED

GRN/ORN

BLU/YEL

BLU/ORN

BRN/WHT

BLU/BLK

BLK/ORN

RED/BLU

WHT/BLK

BLK

BRN/YEL
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2 1
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14131615 121110
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33323534 31 302928
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1

2 3

4
56
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[A]

I4RS0B540190-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Relaiskast
2. Selectieslagsensor 6. Zekering van semi-automatische transmissie
3. Motorrelais 7. Hoofdzekeringenkast
4. Selectiemotor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
TCM (semi-automatische transmissie) detecteert de 
volgende condities tegelijkertijd.
• De stroom van de selectiemotor is 20 A of meer 

gedurende 2,0 seconden.
• Het verschil tussen de voorgeschreven selectiepositie 

en de werkelijke selectiepositie bedraagt 0,3 mm 
(0,0118 in.) of meer.

• De selectieslagbeweging is 125 mm (4,92 in.) / sec. of 
minder.

• Schakel- en selectieactuator (selectiemotor en 
selectieslagsensor)

• Circuit van selectieslagsensor
• Circuit van selectiemotor
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-57

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de werking van de schakel- en 
selectieactuator

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Voer de actieve test van “Schakelregeling” uit in het 
menu “Misc Test” met het uitleesapparaat.

Werkt de schakel- en selectieactuator?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 6.

3 Controle van de selectieslagsensor

1) Controleer de selectieslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de selectieslagsensor in orde?

Ga naar stap 4. Vervang de 
selectieslagsensor.

4 Controle van de weerstand in het circuit van de 
selectieslagsensor

1) Maak de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de selectieslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “GRN/ORN”, “BLU/YEL”, 
“BRN/WHT”, “BLU/BLK”, “BLU/ORN” en “BRN/YEL” op 
een goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in de “GRN/ORN”-, “BLU/YEL”-, “BRN/WHT”-, “BLU/
BLK”-, “BLU/ORN”- en “BRN/YEL”-bedradingsbundels 
tussen de sensorstekker en de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie).

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 5. Repareer de 
bedradingsbundel.

5 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Meet de weerstand in de ““GRN/ORN”-, “BLU/YEL”-, 
“BRN/WHT”-, “BLU/BLK”-, “BLU/ORN”- en “BRN/YEL”-
bedradingsbundels tussen massa en de TCM-stekker 
(semi-automatische transmissie).

Is elke weerstand 10 kΩ of meer?

Ga naar stap 6. Repareer de 
bedradingsbundel.

6 Controle van de weerstand in het selectiemotorcircuit

1) Controleer de aansluitingen “C51-6” en “C51-5” op een 
goede verbinding met de stekker van de selectiemotor.

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in het selectiemotorcircuit.

Specificatie van selectiemotor
Tussen de aansluitingen “BLU/WHT” en “BLU/RED”: 
0,1 – 100 Ω
Tussen de aansluiting “BLU/WHT” / “BLU/RED” en 
massa: Geen continuïteit

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 7.



5D-58 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0912 / P0913: Lage/hoge spanning in circuit van schuifselectieactuator
U4RS0B5404081

Elektrisch schema

7 Controle van de selectiemotor

1) Controleer de selectiemotor zoals beschreven in 
“Controle van de schakel- en selectieactuator: ”.

Is de selectiemotor in orde?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “BLU/
WHT”- en/of “BLU/
RED”-circuit.

Vervang de schakel- en 
selectieactuator.

8 Controle van het selectiemotorcircuit

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de selectieslagsensor aan met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de aansluitingen “C51-6” en “C51-5” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) terwijl de 
selectiemotor werkt.

Is de spanning 10 – 14 V?

Controleer de schakelas 
zoals beschreven in 
“Controle van de 
schakelas: ”.

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee
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L52-6

C51-2

C51-6
C51-5

C51-4

C52-5

BLU/WHT
BLU/RED

BLK/ORN

RED/BLU

WHT/BLK

BLK

1
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3
4
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5

[A]

I4RS0B540191-05

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Zekering van semi-automatische transmissie
2. Motorrelais 6. Hoofdzekeringenkast
3. Selectiemotor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Relaiskast



Semi-automatische transmissie: 5D-59

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
P0912:
De spanning van de selectiemotor is 0,5 V of minder 
gedurende 0,5 seconde of 14 V of meer.
P0913:
TCM detecteert een van de volgende condities.
• Terwijl de selectiemotor van stroom wordt voorzien, 

wordt een stroom van 1 A of minder gedetecteerd 
gedurende 0,5 seconde, terwijl de voorgeschreven 
stroomwaarde 5 A of meer is.

• Terwijl de selectiemotor geen stroom ontvangt, wordt 
een abnormale spanning toegevoerd naar de 
aansluiting van de selectiemotor gedurende 0,5 
seconde of langer.

• Circuit van selectiemotor
• Schakel- en selectieactuator (selectiemotor)
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de weerstand in het selectiemotorcircuit

1) Maak de stekkers van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “C51-6” en “C51-5” op een 
goede verbinding met de stekker van de selectiemotor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in het selectiemotorcircuit.

Specificatie van selectiemotor
Tussen aansluitingen “C51-6” en “C51-5”: 0,1 – 100 
Ω
Tussen aansluiting “C51-6” / “C51-5” en massa: 
Geen continuïteit

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “BLU/
WHT”- en/of “BLU/
RED”-circuit.

3 Controle van het selectiemotorcircuit op kortsluiting 
naar voedingscircuit

1) Zet het contactslot op ON, meet de spanning tussen 
massa en aansluiting “C51-6” / "C51-5" van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

"BLU/WHT" / "BLU/
RED"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.

Ga naar stap 4.



5D-60 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0916: Lage spanning in schakelpositiecircuit
U4RS0B5404082

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

4 Controle van het massacircuit van de selectiemotor

1) Controleer aansluiting “C51-4” op een goede verbinding 
met de stekker van de selectiemotor. 

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen massa en aansluiting “C51-4” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BLK"-circuit.

5 Controle van de selectiemotor

1) Controleer de selectiemotor zoals beschreven in 
“Controle van de schakel- en selectieactuator: ”.

Is de selectiemotor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de schakel- en 
selectieactuator.

Stap Actie Ja Nee

L52-6

C52-19

C52-18

C52-17

RED/YEL

BLU/WHT

BLK/YELBLK/ORN
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Schakelslagsensor "A"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van schakelslagsensor “A” is 0,2 V of minder 
gedurende 0,5 seconde.

• Schakelslagsensor "A"
• Circuit van schakelslagsensor "A"
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-61

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-18” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen massa en aansluiting “C52-18” van 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Wordt er continuïteit aangegeven?

"BLU/WHT"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.

3 Controle van het voedingscircuit van de 
schakelslagsensor

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
aan en maak de stekker van de schakelslagsensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer het “RED/YEL”-circuit op een goede 
verbinding met de schakelslagsensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en de "RED/YEL"-aansluiting van de 
stekker van de schakelslagsensor 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "RED/YEL"-circuit.
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van de schakelslagsensor

1) Controleer de schakelslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de schakelslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
schakelslagsensor.



5D-62 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0917: Hoge spanning in schakelpositiecircuit
U4RS0B5404083

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-19

C52-18

C52-17

RED/YEL

BLU/WHT

BLK/YELBLK/ORN
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Schakelslagsensor "A"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van schakelslagsensor “A” is 4,8 V of meer 
gedurende 0,5 seconde.

• Schakelslagsensor "A"
• Circuit van schakelslagsensor "A"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar voedingscircuit

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-18” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen massa en 
aansluiting “C52-18” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "BLU/WHT"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-63

3 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de schakelslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-18” op een goede 
verbinding met de schakelslagsensor. 

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de weerstand tussen de “BLU/WHT”-
aansluiting van de stekker van de schakelslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en aansluiting “C52-18” van de 
TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“BLU/WHT”-circuit.

4 Controle van het massacircuit van de 
schakelslagsensor

1) Sluit de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) aan met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLK/YEL”-aansluiting 
van de stekker van de schakelslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BLK/YEL"-circuit.

5 Controle van de schakelslagsensor

1) Controleer de schakelslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de schakelslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
schakelslagsensor.

Stap Actie Ja Nee



5D-64 Semi-automatische transmissie: 

DTC P0919: Foutieve schakelpositieregeling
U4RS0B5404084

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

L52-6

C51-2

C51-1
C51-3

C51-4

C52-5C52-19

C52-18

C52-17

C52-30

C52-29
C52-28 

WHT/BLU

WHT/RED

RED/YEL

BLU/WHT

BLU/RED

BLK/YEL

WHT/RED

BLK/ORN

BLK/ORN

RED/BLU

WHT/BLK

BLK

161514191817 13121110 9 8
7 6 5 4 3 2 1

2 1
4 8 7 6 5 3

L52C51 C52

2627 25 232224 2120
3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928

9 8 7
6 5 4 3 2 1

1

2 3

4
56

7

[A]

I4RS0B540193-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Relaiskast
2. Schakelslagsensor 6. Zekering van semi-automatische transmissie
3. Motorrelais 7. Hoofdzekeringenkast
4. Schakelmotor [A]. Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
TCM (semi-automatische transmissie) detecteert de 
volgende condities tegelijkertijd.
• De stroom van de schakelmotor is 32 A of meer 

gedurende 2,0 seconden.
• Het verschil tussen de voorgeschreven schakelpositie 

en de werkelijke schakelpositie bedraagt 0,3 mm 
(0,0118 in.) of meer.

• De schakelslagbeweging is 125 mm (4,92 in.) / sec. of 
minder.

• Schakel- en selectieactuator (schakelmotor en 
schakelslagsensor)

• Circuit van schakelslagsensor
• Circuit van schakelmotor
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-65

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de werking van de schakel- en 
selectieactuator

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Voer de actieve test van “Schakelregeling” uit in het 
menu “Misc Test” met het uitleesapparaat.

Werkt de schakel- en selectieactuator?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 6.

3 Controle van de schakelslagsensor

1) Controleer de schakelslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de schakelslagsensor in orde?

Ga naar stap 4. Vervang de 
schakelslagsensor.

4 Controle van de weerstand in het circuit van de 
schakelslagsensor

1) Maak de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de schakelslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “RED/YEL”, “BLU/WHT”, 
“BLK/YEL”, “WHT/RED”, “BLU/RED” en “BLK/ORN” op 
een goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in de “RED/YEL”-, “BLU/WHT”-, “BLK/YEL”-, “WHT/
RED”-, “BLU/RED”- en “BLK/ORN”-bedradingsbundels 
tussen de sensorstekker en de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie).

Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 5. Vervang de 
bedradingsbundel.

5 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Meet de weerstand in de “RED/YEL”-, “BLU/WHT”-, 
“BLK/YEL”-, “WHT/RED”-, “BLU/RED”- en “BLK/ORN”-
bedradingsbundels tussen massa en de TCM-stekker 
(semi-automatische transmissie).

Is elke weerstand 10 kΩ of meer?

Ga naar stap 6. Vervang de 
bedradingsbundel.

6 Controle van de weerstand in het schakelmotorcircuit

1) Controleer de aansluitingen “C51-1” en “C51-3” op een 
goede verbinding met de stekker van de schakelmotor.

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in het schakelmotorcircuit.

Specificatie van schakelmotor
Tussen de aansluitingen “WHT/BLU” en “WHT/
RED”: 0,1 – 100 Ω
Tussen de aansluiting “WHT/BLU” / “WHT/RED” en 
massa: Geen continuïteit

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 8. Ga naar stap 7.



5D-66 Semi-automatische transmissie: 

DTC P1703: Ongeldige CAN-gegevens – Regeling van semi-automatische transmissie
U4RS0B5404085

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Storingzoeken

7 Controle van de schakelmotor

1) Controleer de schakelmotor zoals beschreven in 
“Controle van de schakel- en selectieactuator: ”.

Is de schakelmotor in orde?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “WHT/
BLU”- en/of “WHT/
RED”-circuit.

Vervang de schakel- en 
selectieactuator.

8 Controle van het schakelmotorcircuit

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de schakelslagsensor aan met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en meet de spanning tussen 
de aansluitingen “C51-1” en “C51-3” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) terwijl de 
schakelmotor werkt.

Is de spanning 10 – 14 V?

Controleer de schakelas 
zoals beschreven in 
“Controle van de 
schakelas: ”.

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Wanneer TCM (semi-automatische transmissie) een 
storingsignaal ontvangt van ECM.

• TCM (semi-automatische transmissie)
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Aflezen van DTC’s

1) Lees de DTC's van ECM af zoals beschreven in “Aflezen 
van DTC’s:  in hoofdstuk 1A”.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden ECM 
aan en controleer 
opnieuw.



Semi-automatische transmissie: 5D-67

DTC P1774: Communicatiebus van regelapparaat uitgeschakeld
U4RS0B5404086

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
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I4RS0B540194-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM (semi-automatische transmissie) [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien 

uitgerust)
[E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is meer dan 7 keer ononderbroken een fout 
waargenomen tijdens de verzending van 
communicatiegegevens voor TCM (semi-automatische 
transmissie) bij meer dan het voorgeschreven aantal 
fouten.

• ECM
• BCM
• TCM (semi-automatische transmissie)
• Combinatiemeter
• Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)
• CAN-circuit



5D-68 Semi-automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis de DTC's in de TCM- (semi-automatische transmissie) en ECM-geheugens met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Lees de DTC's in TCM (semi-automatische transmissie), 
ECM, BCM en het keyless start-regelapparaat (indien 
uitgerust) af.

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1777, P1778 
in TCM (semi-automatische transmissie), DTC U1073, 
U1001, U1100, U1101 in BCM en DTC Nr.31, Nr.33 in 
keyless start-regelapparaat )?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van de stekkers van ECM, TCM (semi-
automatische transmissie), BCM, combinatiemeter, 
keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van de TCM (semi-
automatische transmissie), ECM, BCM, 
combinatiemeter en het keyless start-regelapparaat 
(indien uitgerust) op een goede verbinding met het 
contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, lees dan de DTC's 
van de TCM (semi-automatische transmissie) opnieuw 
af terwijl de motor draait.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 4. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle van het voedings- en massacircuit van de TCM 
(semi-automatische transmissie)

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
(semi-automatische transmissie) zoals beschreven in 
“Controle van het voedings- en massacircuit van de 
TCM (semi-automatische transmissie): ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM (semi-
automatische 
transmissie)

5 Controle van het CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers los van alle regelapparaten die 

communiceren via CAN.
3) Controleer de CAN-communicatiecircuits van de 

regelapparaten op stroomonderbreking, kortsluiting en 
hoge weerstand.

Is elk CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het circuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-69

6 Aflezen van DTC's in TCM (semi-automatische 
transmissie)

OPMERKING

Indien het voertuig niet is uitgerust met een 
keyless start-regelapparaat, ga dan naar stap 7.
 

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de stekker van de combinatiemeter, BCM, ECM en 

TCM (semi-automatische transmissie) aan.
3) Lees de DTC's in de TCM (semi-automatische 

transmissie) af.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 7. Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van het 
keyless start-
regelapparaat. Als het 
circuit in orde is, sluit 
een goed bevonden 
keyless start-
regelapparaat aan en 
controleer opnieuw.

7 Aflezen van DTC's in TCM (semi-automatische 
transmissie)

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de combinatiemeter los.
3) Lees de DTC's in de TCM (semi-automatische 

transmissie) af.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar stap 8. Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
combinatiemeter. Indien 
het circuit in orde is, 
sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw.

8 Aflezen van DTC's in ECM en BCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker los van de TCM (semi-automatische 

transmissie).
3) Lees de DTC's in ECM en BCM af.

Wordt (worden) DTC('s) P1674 in ECM en/of U1073 in BCM 
aangegeven?

Ga naar stap 8. Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

9 Aflezen van DTC's in BCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Koppel de stekker van de ECM los.
3) Lees de DTC's in de BCM af.

Wordt DTC U1073 aangegeven?

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
BCM. Indien het circuit 
in orde is, sluit een goed 
bevonden BCM aan en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
ECM. Indien het circuit 
in orde is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



5D-70 Semi-automatische transmissie: 

DTC P1777: Communicatie tussen TCM (semi-automatische transmissie) en ECM verbroken 
(ontvangstfout)

U4RS0B5404087
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
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I4RS0B540194-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM (semi-automatische transmissie) [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) [E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is ononderbroken gedurende meer dan de 
voorgeschreven tijd een fout waargenomen tijdens de 
ontvangst van communicatiegegevens voor ECM.

• ECM
• TCM (semi-automatische transmissie)
• CAN-circuit



Semi-automatische transmissie: 5D-71

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis de DTC's in de TCM- (semi-automatische transmissie) en ECM-geheugens met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Lees de DTC's in TCM (semi-automatische transmissie), 
ECM, BCM en het keyless start-regelapparaat (indien 
uitgerust) af.

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1777, P1778 
in TCM (semi-automatische transmissie), DTC U1073, 
U1001, U1100, U1101 in BCM en DTC Nr.31, Nr.33 in 
keyless start-regelapparaat)?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van TCM (semi-automatische transmissie) op 
CAN-communicatiefout

1) Lees de DTC's in de TCM (semi-automatische 
transmissie) af.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld: ”.

Ga naar stap 4.

4 Controle van de TCM- (semi-automatische transmissie) 
en ECM-stekkers

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van TCM (semi-
automatische transmissie) en ECM op een goede 
verbinding met het contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, lees dan de DTC's 
van de TCM (semi-automatische transmissie) opnieuw 
af terwijl de motor draait.

Wordt DTC P1777 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controle van het voedings- en massacircuit van de TCM 
(semi-automatische transmissie)

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
(semi-automatische transmissie) zoals beschreven in 
“Controle van het voedings- en massacircuit van de 
TCM (semi-automatische transmissie): ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM (semi-
automatische 
transmissie)

6 Aflezen van DTC's in ECM

1) Controleer of DTC P1674 wordt aangegeven in de ECM.

Wordt deze aangegeven?

Ga naar “DTC P1674: 
CAN-communicatie 
(busfout):  in hoofdstuk 
1A”.

Ga naar stap 7.



5D-72 Semi-automatische transmissie: 

7 Controle van het CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers los van alle regelapparaten die 

communiceren via CAN.
3) Controleer de CAN-communicatiecircuits van de 

regelapparaten op stroomonderbreking, kortsluiting en 
hoge weerstand.

Is elk CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 8. Repareer het circuit.

8 Aflezen van DTC's in BCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de stekker van de BCM, ECM en TCM (semi-

automatische transmissie) aan.
3) Lees de DTC's in de BCM af.

Wordt DTC U1100 aangegeven?

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
ECM. Indien het circuit 
in orde is, sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee



Semi-automatische transmissie: 5D-73

DTC P1778: Communicatie tussen TCM (semi-automatische transmissie) en BCM verbroken 
(ontvangstfout)

U4RS0B5404088
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing
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I4RS0B540194-01

1. ECM [A]: Aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
2. TCM (semi-automatische transmissie) [B]: Aansluitingen van de stekker van het keyless start-regelapparaat (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
3. BCM [C]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Combinatiemeter [D]: Aansluitingen van de BCM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)
5. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) [E]: Aansluitingen van de combinatiemeterstekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is ononderbroken gedurende meer dan de 
voorgeschreven tijd een fout waargenomen tijdens de 
ontvangst van communicatiegegevens voor BCM.

• ECM
• TCM (semi-automatische transmissie)
• BCM
• CAN-circuit



5D-74 Semi-automatische transmissie: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Wis de DTC's in de TCM- (semi-automatische transmissie) en ECM-geheugens met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC's, voorlopige DTC's en freeze-framegegevens af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Lees de DTC's in TCM (semi-automatische transmissie), 
ECM, BCM en het keyless start-regelapparaat (indien 
uitgerust) af.

Worden er DTC's aangegeven (andere dan DTC P1674, 
P1675, P1676, P1678 in ECM, DTC P1774, P1777, P1778 
in TCM (semi-automatische transmissie), DTC U1073, 
U1001, U1100, U1101 in BCM en DTC Nr.31, Nr.33 in 
keyless start-regelapparaat)?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 3.

3 Controle van TCM (semi-automatische transmissie) op 
CAN-communicatiefout

1) Lees de DTC's in de TCM (semi-automatische 
transmissie) af.

Wordt DTC P1774 aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld: ”.

Ga naar stap 4.

4 Controle van de TCM- (semi-automatische transmissie) 
en ECM-stekkers

1) Controleer alle stekkeraansluitingen van TCM (semi-
automatische transmissie) en ECM op een goede 
verbinding met het contactslot op OFF.

2) Indien de verbindingen in orde zijn, lees dan de DTC's 
van de TCM (semi-automatische transmissie) opnieuw 
af terwijl de motor draait.

Wordt DTC P1777 aangegeven?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen 
zoals beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controle van het voedings- en massacircuit van de TCM 
(semi-automatische transmissie)

1) Controleer het voedings- en massacircuit van de TCM 
(semi-automatische transmissie) zoals beschreven in 
“Controle van het voedings- en massacircuit van de 
TCM (semi-automatische transmissie): ”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
de TCM (semi-
automatische 
transmissie)

6 Aflezen van DTC's in BCM

1) Controleer of DTC U1073 wordt aangegeven in de BCM.

Wordt deze aangegeven?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld: ”.

Ga naar stap 7.



Semi-automatische transmissie: 5D-75

DTC P1840: Spanning van TCM-systeem (semi-automatische transmissie)
U4RS0B5404089

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Start de motor, wacht 10 seconden en lees dan de DTC's af.

7 Controle van het CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers los van alle regelapparaten die 

communiceren via CAN.
3) Controleer de CAN-communicatiecircuits van de 

regelapparaten op stroomonderbreking, kortsluiting en 
hoge weerstand.

Is elk CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 8. Repareer het circuit.

8 Controle van het interne circuit van de ECM

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluitingen “E23-3” en “C37-13” van de 

ECM-stekker
• Tussen de aansluitingen “E23-18” en “C37-12” van de 

ECM-stekker

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 9. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

9 Aflezen van DTC's in ECM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de stekker aan op BCM en ECM.
3) Lees de DTC's in de ECM af.

Wordt DTC P1678 aangegeven?

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
BCM. Indien het circuit 
in orde is, sluit een goed 
bevonden BCM aan en 
controleer opnieuw.

Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0B540195-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 3. Zekering van semi-automatische transmissie
2. Aftakblok [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Ingangsspanning van aansluiting “L52-1” is 4,0 V of 
minder gedurende 0,5 seconde of langer.

• Voedingscircuit
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-76 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

DTC P1841 / P1842: Storing in CPU / keep-alive-geheugen van interne module van TCM (semi-
automatische transmissie)

U4RS0B5404090
Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Lees DTC af 10 seconden nadat het contactslot op ON gezet is.

Storingzoeken
Sluit een goed bevonden TCM (semi-automatische transmissie) aan en controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de circuitzekering

1) Controleer de zekering “semi-automatische transmissie” 
in het aftakblok met het contactslot op OFF.

Is de zekering "semi-automatische transmissie" in orde?

Ga naar stap 3. Controleer de circuits 
die met deze zekering 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

3 Controle van het voedingscircuit van de TCM (semi-
automatische transmissie)

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “L52-1” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluitingen “L52-1” en "L52-6" van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 10 – 14 V?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "GRN/
BLK"- en/of “BLK/ORN”-
draad.

Conditie van DTC-detectiea Locatie van de storing
P1841:
Storing in CPU.
P1842:
EEPROM-fout.

• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-77

DTC P1843: Fout van remschakelaar “A/B”
U4RS0B5404091

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Lees DTC af 10 seconden nadat het contactslot op ON gezet is.

Storingzoeken
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1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Remlicht
2. Remlichtschakelaar 6. Schakelaar “A”
3. Aftakblok 7. Schakelaar “B”
4. STOP LAMP-zekering [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Wanneer het contactslot op ON wordt gezet, worden 
beide remschakelaars uitgeschakeld gedurende 1 
seconde of langer.

• Circuit van remlichtschakelaar
• Remlichtschakelaar
• STOP LAMP-zekering
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de circuitzekering

1) Controleer de “STOP LAMP”-zekering in de relaiskast 
met het contactslot op OFF.

Is de "STOP LAMP"-zekering in orde?

Ga naar stap 3. Controleer de circuits 
die met deze zekering 
verbonden zijn op 
kortsluiting.



5D-78 Semi-automatische transmissie: 

3 Controle van het circuit van de remlichtschakelaar

1) Maak de stekker van de remlichtschakelaar los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “E47-2” en “E47-4” op een 
goede verbinding met de stekker van de 
remlichtschakelaar.

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen aansluiting “E47-2” / 
"E47-4" van de stekker van de remlichtschakelaar 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “PNK”- en/
of “LT GRN/BLK”-circuit.

4 Controle van de remlichtschakelaar

1) Controleer de remlichtschakelaar zoals beschreven in 
“Inspectie remlichtschakelaar:  in hoofdstuk 9B”.

Is de remlichtschakelaar in orde?

Ga naar stap 5. Vervang de 
remlichtschakelaar.

5 Controle van het TCM-circuit (semi-automatische 
transmissie)

1) Sluit de stekker van de remlichtschakelaar aan en maak 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluitingen “L52-34” en "L52-35" op een 
goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning van het TCM-circuit (semi-
automatische transmissie).

Rempedaal niet ingedrukt
Tussen aansluiting “L52-34” en massa: 0 – 1 V
Tussen aansluiting “L52-35” en massa: 10 – 14 V

Rempedaal ingedrukt
Tussen aansluiting “L52-34” en massa: 10 – 14 V
Tussen aansluiting “L52-35” en massa: 0 – 1 V

Is de spanning zoals voorgeschreven?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "GRN/
WHT"- en/of “PNK/
BLK”-draad.

Stap Actie Ja Nee



Semi-automatische transmissie: 5D-79

DTC P1845: Storing in circuit van waarschuwingszoemer
U4RS0B5404092

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Lees DTC af 10 seconden nadat het contactslot op ON gezet is.

Storingzoeken

DTC P1846: Geen signaal in achteruitingangscircuit
U4RS0B5404093

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
TCM (semi-automatische transmissie) detecteert alle 
onderstaande condities gedurende 5 seconden of langer.
• Uitgangssignaal van zoemer uitgeschakeld
• Bedrijfsspanning van zoemer 3 V of lager

• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Lees de DTC's af

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Lees de DTC's voor de TCM (semi-automatische 
transmissie) af.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.
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I4RS0B540197-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. BACK-zekering
2. Achteruitrijlichtschakelaar 6. Achteruitrijlicht
3. Contactslot [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Aftakblok



5D-80 Semi-automatische transmissie: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "R"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Wanneer het signaal van de schakel- en 
selectieslagsensor “R” is, blijft de 
achteruitrijlichtschakelaar gedurende 0,5 seconde 
uitgeschakeld.

• Achteruitrijlichtschakelaar
• Circuit van achteruitrijlichtschakelaar
• TCM (semi-automatische transmissie)
• BACK-zekering

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het remlicht

Gaat het remlicht branden?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 3.

3 Controle van de circuitzekering

1) Controleer de "BACK"-zekering in het aftakblok met het 
contactslot op OFF.

Is de "BACK"-zekering in orde?

Ga naar stap 4. Controleer de circuits 
die met deze zekering 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

4 Controle van het circuit van de 
achteruitrijlichtschakelaar

1) Maak de stekker van de achteruitrijlichtschakelaar los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C30-1” op een goede verbinding 
met de achteruitrijlichtschakelaar.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting “C30-1” van de stekker van de 
achteruitrijlichtschakelaar (bedradingsbundelzijde) en 
massa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "GRN"- 
en/of “RED/BLK”-draad.

5 Controle van de achteruitrijlichtschakelaar

1) Controleer de achteruitrijlichtschakelaar zoals 
beschreven in “Controle van de 
achteruitrijlichtschakelaar: ”.

Is de achteruitrijlichtschakelaar in orde?

Ga naar stap 6. Vervang de 
achteruitrijlichtschakela
ar.



Semi-automatische transmissie: 5D-81

DTC P1847: Kortsluiting in achteruitingangscircuit
U4RS0B5404094

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

6 Controle van het signaalcircuit van de 
achteruitrijlichtschakelaar

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-9” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie) en 
aansluiting "C30-2" op een goede verbinding met de 
achteruitrijlichtschakelaar.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting "C30-2" van de stekker van de 
achteruitrijlichtschakelaar (bedradingsbundelzijde) en 
aansluiting “C52-9” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 1 Ω?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "RED"-
draad.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0B540197-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. BACK-zekering
2. Achteruitrijlichtschakelaar 6. Achteruitrijlicht
3. Contactslot [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Aftakblok

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Wanneer de schakel- en selectieslagsensor een ander 
signaal dan “R” afgeeft, blijft de achteruitrijlichtschakelaar 
gedurende 0,5 seconde ingeschakeld.

• Achteruitrijlichtschakelaar
• Circuit van achteruitrijlichtschakelaar
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-82 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

DTC P1848: Lage spanning in circuit van motorrelais
U4RS0B5404095

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het signaalcircuit van de 
achteruitrijlichtschakelaar

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-9” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting “C52-9” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde) en 
massa.

Is de spanning 0 – 1 V?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 3.

3 Controle van de achteruitrijlichtschakelaar

1) Controleer de achteruitrijlichtschakelaar zoals 
beschreven in “Controle van de 
achteruitrijlichtschakelaar: ”.

Is de achteruitrijlichtschakelaar in orde?

"RED"-circuit 
kortgesloten met het 
voedingscircuit.

Vervang de 
achteruitrijlichtschakela
ar.
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I4RS0B540198-05

1. TCM (semi-automatische transmissie) 4. Zekering van semi-automatische transmissie
2. Motorrelais 5. Hoofdzekeringenkast
3. Relaiskast [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)



Semi-automatische transmissie: 5D-83

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning bij aansluiting “C51-2” is 6,29 V of minder 
gedurende 0,5 seconde of langer, hoewel een aanvraag 
tot aandrijving van het motorrelais is verzonden.

• Zekering van semi-automatische transmissie
• Motorrelais
• Circuit van motorrelais
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de circuitzekering

1) Controleer de zekering “semi-automatische transmissie” 
in de relaiskast met het contactslot op OFF.

Is de zekering "semi-automatische transmissie" in orde?

Ga naar stap 3. Controleer de circuits 
die met deze zekering 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

3 Controle van het motorrelais

1) Controleer het motorrelais zoals beschreven in “Controle 
van het motorrelais: ”.

Is het relais in orde?

Ga naar stap 4. Vervang het 
motorrelais.

4 Controle van het voedingscircuit van het motorrelais.

1) Maak het motorrelais in de relaiskast los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “WHT/BLK”, “BLU”, “RED/
BLU” en “BLK” op een goede verbinding met het 
motorrelais.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen de aansluiting “BLU” van het motorrelais en 
massa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "BLU"-
draad.

5 Controle van het TCM-circuit (semi-automatische 
transmissie)

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C51-2” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting “C51-2” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde) en 
"WHT/BLK" van het motorrelais.

Wordt er continuïteit aangegeven?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "WHT/
BLK"-draad.



5D-84 Semi-automatische transmissie: 

DTC P1849: Hoge spanning in circuit van motorrelais
U4RS0B5404096

Elektrisch schema

6 Controle van het circuit van het motorrelais op 
stroomonderbreking

1) Sluit het motorrelais aan op de relaiskast met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-5” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen aansluiting “C52-5” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde) en 
massa.

Is deze oneindig?

Stroomonderbreking in 
"RED/BLU"- en/of 
“BLK”-circuit.

Ga naar stap 7.

7 Controle van het circuit van het motorrelais op 
kortsluiting naar massa

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “C52-5” van de 
TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand 120 – 160 Ω?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Kortsluiting naar massa 
in "RED/BLU"-circuit.

Stap Actie Ja Nee
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I4RS0B540198-05

1. TCM (semi-automatische transmissie) 4. Zekering van semi-automatische transmissie
2. Motorrelais 5. Hoofdzekeringenkast
3. Relaiskast [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)



Semi-automatische transmissie: 5D-85

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning bij aansluiting “C51-2” is 6,29 V of meer 
gedurende 1 seconde, hoewel het motorrelais is 
uitgeschakeld.

• Motorrelais
• Circuit van motorrelais
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het motorrelais

1) Controleer het motorrelais zoals beschreven in “Controle 
van het motorrelais: ”.

Is het relais in orde?

Ga naar stap 3. Vervang het 
motorrelais.

3 Controle van het circuit van het motorrelais

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-5” op een goede verbinding 
met de TCM (semi-automatische transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen aansluiting “C52-5” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde) en 
massa.

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 4. "RED/BLU"-circuit 
kortgesloten met het 
voedingscircuit.

4 Controle van het circuit van het motorrelais

1) Meet de spanning tussen aansluiting “C51-2” van de 
TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de spanning 0 – 1 V?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

"WHT/BLK"-draad 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



5D-86 Semi-automatische transmissie: 

DTC P1856: Lage spanning in circuit van koppelingspositiesensor "B"
U4RS0B5404097

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-35

C52-34

C52-33

RED/WHT

WHT/BLU

BRNBLK/ORN
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I4RS0B540199-01

1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Koppelingsslagsensor "B"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van koppelingsslagsensor “B” is 0,2 V of 
minder gedurende 0,5 seconde.

• Koppelingsslagsensor "B"
• Circuit van koppelingsslagsensor "B"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-34” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen massa en aansluiting “C52-34” van 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Wordt er continuïteit aangegeven?

"WHT/BLU"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.



Semi-automatische transmissie: 5D-87

DTC P1857: Hoge spanning in circuit van koppelingspositiesensor "B"
U4RS0B5404098

Elektrisch schema

3 Controle van het voedingscircuit van de 
koppelingsslagsensor

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
aan en maak de stekker van de koppelingsslagsensor 
los met het contactslot op OFF.

2) Controleer het “RED/WHT”-circuit op een goede 
verbinding met de koppelingsslagsensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en de "RED/WHT"-aansluiting van de 
stekker van de koppelingsslagsensor 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "RED/WHT"-circuit. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van de koppelingsslagsensor

1) Controleer de koppelingsslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsslagssensor: ”.

Is de koppelingsslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
koppelingsslagsensor.

Stap Actie Ja Nee
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C52-35
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C52-33
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WHT/BLU

BRNBLK/ORN
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Koppelingsslagsensor "B"



5D-88 Semi-automatische transmissie: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van koppelingsslagsensor “B” is 4,8 V of 
meer gedurende 0,5 seconde.

• Koppelingsslagsensor "B"
• Circuit van koppelingsslagsensor "B"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar voedingscircuit

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-34” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen massa en 
aansluiting “C52-34” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "WHT/BLU"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.

3 Controle van het circuit van de koppelingsslagsensor 
op kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de koppelingsslagsensor los met 
het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-34” op een goede 
verbinding met de koppelingsslagsensor. 

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen de “WHT/BLU”-aansluiting van de stekker van de 
koppelingsslagsensor (bedradingsbundelzijde) en 
aansluiting “C52-34” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“WHT/BLU”-circuit.

4 Controle van het massacircuit van de 
koppelingsslagsensor

1) Sluit de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) aan met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BRN”-aansluiting van de 
stekker van de koppelingsslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BRN"-circuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-89

DTC P1858: Lage spanning in schuifselectiepositiecircuit "B"
U4RS0B5404099

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

5 Controle van de koppelingsslagsensor

1) Controleer de koppelingsslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsslagssensor: ”.

Is de koppelingsslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
koppelingsslagsensor.

Stap Actie Ja Nee
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Selectieslagsensor "B"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van selectieslagsensor “B” is 0,2 V of minder 
gedurende 0,5 seconde.

• Selectieslagsensor "B"
• Circuit van selectieslagsensor "B"
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-90 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-32” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen massa en aansluiting “C52-32” van 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Wordt er continuïteit aangegeven?

"BLU/ORN"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.

3 Controle van het voedingscircuit van de 
selectieslagsensor

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
aan en maak de stekker van de selectieslagsensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer het “BLU/BLK”-circuit op een goede 
verbinding met de selectieslagsensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en de "BLU/BLK"-aansluiting van de 
stekker van de selectieslagsensor 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "BLU/BLK"-circuit. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van de selectieslagsensor

1) Controleer de selectieslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de selectieslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
selectieslagsensor.



Semi-automatische transmissie: 5D-91

DTC P1859: Hoge spanning in schuifselectiepositiecircuit "B"
U4RS0B5404100

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-31

C52-32

C52-24

BLU/BLK

BLU/ORN

BRN/YELBLK/ORN
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[A]
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Selectieslagsensor "B"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van selectieslagsensor “B” is 4,8 V of meer 
gedurende 0,5 seconde.

• Selectieslagsensor "B"
• Circuit van selectieslagsensor "B"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar voedingscircuit

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-32” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen massa en 
aansluiting “C52-32” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "BLU/ORN"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.



5D-92 Semi-automatische transmissie: 

3 Controle van het circuit van de selectieslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de selectieslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-32” op een goede 
verbinding met de selectieslagsensor. 

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen de “BLU/ORN”-aansluiting van de losgemaakte 
stekker van de selectieslagsensor aan 
bedradingsbundelzijde en aansluiting “C52-32” van de 
TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“BLU/ORN”-circuit.

4 Controle van het massacircuit van de 
selectieslagsensor

1) Sluit de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) aan met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BRN/YEL”-aansluiting 
van de stekker van de selectieslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BRN/YEL"-circuit.

5 Controle van de selectieslagsensor

1) Controleer de selectieslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de selectieslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
selectieslagsensor.

Stap Actie Ja Nee



Semi-automatische transmissie: 5D-93

DTC P1880 / P1881: Lage/hoge spanning in circuit van schakelactuator
U4RS0B5404101

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.
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C51-2

C51-1
C51-3

C51-4

C52-5

WHT/BLU

WHT/RED

BLK/ORN

RED/BLU

WHT/BLK

BLK
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6

5

[A]

I4RS0B540201-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) 5. Zekering van semi-automatische transmissie
2. Motorrelais 6. Hoofdzekeringenkast
3. Schakelmotor [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)
4. Relaiskast

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
P1880:
De spanning van de schakelmotor is 0,5 V of minder 
gedurende 0,5 seconde of 14 V of meer.
P1881:
TCM detecteert een van de volgende condities.
• Terwijl de schakelmotor van stroom wordt voorzien, 

wordt een stroom van 1 A of minder gedetecteerd 
gedurende 0,5 seconde, terwijl de voorgeschreven 
stroomwaarde 5 A of meer is.

• Terwijl de schakelmotor geen stroom ontvangt, wordt 
een abnormale spanning toegevoerd naar de 
aansluiting van de schakelmotor gedurende 0,5 
seconde of langer.

• Circuit van schakelmotor
• Schakel- en selectieactuator (schakelmotor)
• TCM (semi-automatische transmissie)



5D-94 Semi-automatische transmissie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de weerstand in het schakelmotorcircuit

1) Maak de stekkers van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “C51-1” en “C51-3” op een 
goede verbinding met de stekker van de schakelmotor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in het schakelmotorcircuit.

Specificatie van schakelmotor
Tussen aansluitingen “C51-1” en “C51-3”: 0,1 – 100 
Ω
Tussen aansluiting “C51-1” / “C51-3” en massa: 
Geen continuïteit

Is de weerstand zoals voorgeschreven?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in “WHT/
BLU”- en/of “WHT/
RED”-circuit.

3 Controle van het schakelmotorcircuit op kortsluiting 
naar voedingscircuit

1) Zet het contactslot op ON, meet de spanning tussen 
massa en draadaansluiting “C51-1” / "C51-3" van de 
TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

"WHT/BLU" / "WHT/
RED"-circuit 
kortgesloten naar 
voedingscircuit.

Ga naar stap 4.

4 Controle van het massacircuit van de schakelmotor

1) Controleer aansluiting “C51-4” op een goede verbinding 
met de stekker van de schakelmotor. 

2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen massa en aansluiting “C51-4” van de TCM-
stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BLK"-circuit.

5 Controle van de schakelmotor

1) Controleer de schakelmotor zoals beschreven in 
“Controle van de schakel- en selectieactuator: ”.

 Is de schakelmotor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de schakel- en 
selectieactuator.



Semi-automatische transmissie: 5D-95

DTC P1882: Lage spanning in schakelpositiecircuit "B"
U4RS0B5404102

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-30

C52-29

C52-28

WHT/RED

BLU/RED

BLK/ORNBLK/ORN
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I4RS0B540202-03

1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Schakelslagsensor "B"

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van schakelslagsensor “B” is 0,2 V of meer 
gedurende 0,5 seconde.

• Schakelslagsensor "B"
• Circuit van schakelslagsensor "B"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-29” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, controleer dan de 
continuïteit tussen massa en aansluiting “C52-29” van 
de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde).

Wordt er continuïteit aangegeven?

"BLU/RED"-circuit 
kortgesloten naar 
massa.

Ga naar stap 3.



5D-96 Semi-automatische transmissie: 

DTC P1883: Hoge spanning in schakelpositiecircuit "B"
U4RS0B5404103

Elektrisch schema

3 Controle van het voedingscircuit van de 
schakelslagsensor

1) Sluit de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
aan en maak de stekker van de schakelslagsensor los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer het “WHT/RED”-circuit op een goede 
verbinding met de schakelslagsensor.

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 
tussen massa en de "WHT/RED"-aansluiting van de 
stekker van de schakelslagsensor 
(bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 4 – 5 V?

Ga naar stap 4. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "WHT/RED"-circuit. 
Indien in orde, sluit een 
goed bevonden TCM 
(semi-automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

4 Controle van de schakelslagsensor

1) Controleer de schakelslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

 Is de schakelslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
schakelslagsensor.

Stap Actie Ja Nee
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C52-30
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C52-28

WHT/RED

BLU/RED

BLK/ORNBLK/ORN
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Schakelslagsensor "B"



Semi-automatische transmissie: 5D-97

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
De spanning van koppelingsslagsensor “B” is 4,8 V of 
meer gedurende 0,5 seconde.

• Koppelingsslagsensor "B"
• Circuit van koppelingsslagsensor "B"
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar voedingscircuit

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-29” op een goede 
verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, zet het contactslot dan 
op ON en meet de spanning tussen massa en 
aansluiting “C52-29” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de spanning 0 – 1 V?

Ga naar stap 3. "BLU/RED"-circuit 
kortgesloten met het 
voedingscircuit.

3 Controle van het circuit van de schakelslagsensor op 
kortsluiting naar massa

1) Maak de stekker van de schakelslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer aansluiting “C52-29” op een goede 
verbinding met de schakelslagsensor. 

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
tussen de “BLU/RED”-aansluiting van de stekker van de 
schakelslagsensor (bedradingsbundelzijde) en 
aansluiting “C52-29” van de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie) (bedradingsbundelzijde).

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 4.  Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
“BLU/RED”-circuit.

4 Controle van het massacircuit van de 
schakelslagsensor

1) Sluit de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) aan met het contactslot op OFF.

2) Meet de weerstand tussen de “BLK/ORN”-aansluiting 
van de stekker van de schakelslagsensor 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand lager dan 5 Ω?

Ga naar stap 5. Stroomonderbreking in 
"BLK/ORN"-circuit.



5D-98 Semi-automatische transmissie: 

DTC P1900: Verhouding van koppelingspositiesensors "A/B"
U4RS0B5404104

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

5 Controle van de schakelslagsensor

1) Controleer de schakelslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de schakelslagsensor in orde?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
schakelslagsensor.

Stap Actie Ja Nee
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1. TCM (semi-automatische transmissie) 3. Koppelingsslagsensor "B"
2. Koppelingsslagsensor "A" [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil in slagwaarde van koppelingsslagsensors “A” en 
“B” is 2 mm of meer gedurende 1 seconde.

• Koppelingsslagsensor “A” en/of “B”
• Circuit van koppelingsslagsensor “A” en/of “B”
• TCM (semi-automatische transmissie)



Semi-automatische transmissie: 5D-99

Storingzoeken

DTC P1901: Verhouding van schakelpositiesensors "A/B"
U4RS0B5404105

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de koppelingsslagsensor

1) Controleer de koppelingsslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de koppelingsslagssensor: ”.

Is de koppelingsslagsensor in orde?

Ga naar stap 3. Vervang de 
koppelingsslagsensor.

3 Controle van de weerstand van de 
koppelingsslagsensor

1) Maak de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de koppelingsslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “RED/BLK”, “WHT/GRN”, 
“BLK/WHT”, “RED/WHT”, “WHT/BLU” en “BRN” op een 
goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in de “RED/BLK”-, “WHT/GRN”-, “BLK/WHT”-, “RED/
WHT”-, “WHT/BLU”- en “BRN”-bedradingsbundels 
tussen de sensorstekker en de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie).

 Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
koppelingsslagsensor.
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1. TCM (semi-automatische transmissie) 3. Schakelslagsensor "B"
2. Schakelslagsensor "A" [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 

bedradingsbundelzijde)



5D-100 Semi-automatische transmissie: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil in slagwaarde van schakelslagsensors “A” en “B” 
is 2 mm of meer gedurende 1 seconde.

• Schakelslagsensor “A” en/of “B”
• Circuit van schakelslagsensor “A” en/of “B”
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de schakelslagsensor

1) Controleer de schakelslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de schakelslagsensor in orde?

Ga naar stap 3. Vervang de 
schakelslagsensor.

3 Controle van de weerstand van de schakelslagsensor

1) Maak de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de schakelslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “RED/YEL”, “BLU/WHT”, 
“BLK/YEL”, “WHT/RED”, “BLU/RED” en “BLK/ORN” op 
een goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in de “RED/YEL”-, “BLU/WHT”-, “BLK/YEL”-, “WHT/
RED”-, “BLU/RED”- en “BLK/ORN”-bedradingsbundels 
tussen de sensorstekker en de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie).

 Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
schakelslagsensor.



Semi-automatische transmissie: 5D-101

DTC P1960: Verhouding van schuifselectiepositiesensors "A/B"
U4RS0B5404106

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Wis DTC's met het uitleesapparaat.
2) Zet de keuzehendel in het "D"-bereik.
3) Lees de DTC's af.

Storingzoeken

L52-6

C52-20

C52-21

C52-22
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C52-24 

GRN/ORN

BLU/YEL
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BRN/WHT
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BRN/YEL
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1. TCM (semi-automatische transmissie) [A]: Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de 
bedradingsbundelzijde)

2. Selectieslagsensor

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Verschil in slagwaarde van selectieslagsensors “A” en “B” 
is 2 mm of meer gedurende 1 seconde.

• Selectieslagsensor “A” en/of “B”
• Circuit van selectieslagsensor “A” en/of “B”
• TCM (semi-automatische transmissie)

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Systeemcontrole van semi-automatische transmissie" 

uitgevoerd?
Ga naar stap 2. Ga naar 

“Systeemcontrole van 
semi-automatische 
transmissie: ”.

2 Controle van de selectieslagsensor

1) Controleer de selectieslagsensor zoals beschreven in 
“Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor: ”.

Is de selectieslagsensor in orde?

Ga naar stap 3. Vervang de 
selectieslagsensor.



5D-102 Semi-automatische transmissie: 

Controle van het voedings- en massacircuit van de TCM (semi-automatische transmissie)
U4RS0B5404107

Elektrisch schema

Storingzoeken

3 Controle van de weerstand van de selectieslagsensor

1) Maak de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
en de stekker van de selectieslagsensor los met het 
contactslot op OFF.

2) Controleer de aansluitingen “GRN/ORN”, “BLU/YEL”, 
“BRN/WHT”, “BLU/BLK”, “BLU/ORN” en “BRN/YEL” op 
een goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de weerstand 
in de “GRN/ORN”-, “BLU/YEL”-, “BRN/WHT”-, “BLU/
BLK”-, “BLU/ORN”- en “BRN/YEL”-bedradingsbundels 
tussen de sensorstekker en de TCM-stekker (semi-
automatische transmissie).

 Is elke weerstand lager dan 1 Ω?

Sporadische storing of 
defecte TCM (semi-
automatische 
transmissie). Controleer 
op sporadische 
storingen zoals 
beschreven in 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”. Indien in 
orde, sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Vervang de 
selectieslagsensor.

Stap Actie Ja Nee

1. TCM (semi-automatische transmissie) 3. Zekering van semi-automatische 
transmissie

2. Contactslot 4. IG SIG-zekering

L52-6

1

2
3

4

GRN/BLK

BLK/WHT

BLK/ORN

L52-3

L52-1

I4RS0B540206-02

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van de circuitzekering

1) Maak de stekker van de TCM (semi-automatische 
transmissie) los met het contactslot op OFF.

2) Controleer aansluitingen “L52-1”, "L52-3" en "L52-6" op 
een goede verbinding met de TCM (semi-automatische 
transmissie).

3) Indien de verbindingen in orde zijn, controleer dan of de 
zekering “semi-automatische transmissie” en de “IG 
SIG”-zekering niet gesprongen zijn.

Zijn de zekering “semi-automatische transmissie” en de “IG 
SIG”-zekering in orde?

Ga naar stap 2. Vernieuw de 
zekering(en) en 
controleer de circuits die 
met deze zekering(en) 
verbonden zijn op 
kortsluiting.

2 Controle van het voedingscircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “L52-1” van de 

TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "GRN/BLK"-circuit.



Semi-automatische transmissie: 5D-103

Inspecteren van de TCM (semi-automatische transmissie) en de bijbehorende circuits
U4RS0B5404108

De TCM (semi-automatische transmissie) en de bijbehorende circuits kunnen worden gecontroleerd door de 
spanning, het impulssignaal en de weerstand te meten bij de TCM-stekkers (semi-automatische transmissie).

LET OP!
 

De TCM (semi-automatische transmissie) zelf kan niet worden gecontroleerd. Het is in geen geval 
toegestaan een voltmeter of ohmmeter op de TCM (semi-automatische transmissie) aan te sluiten 
terwijl de stekker is losgemaakt.
 

1) Verwijder de TCM (semi-automatische transmissie) (1) uit het voertuig zoals beschreven in 
“Transmissieregelapparaat (TCM) uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Sluit de TCM-stekkers (semi-automatische transmissie) (2) aan op de TCM (semi-automatische transmissie).
3) Controleer de spanning en/of het impulssignaal aan alle aansluitingen van de aangesloten stekkers met behulp 

van een voltmeter (3) en een oscilloscoop (4).

OPMERKING

• Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, dient eerst te 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.

• Een spanning die wordt aangeduid met een sterretje (*) is een impulssignaal en kan niet worden 
gemeten met een voltmeter. Controleer deze spanning indien nodig met een oscilloscoop.

 

3 Controle van het ontstekingssignaal

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen aansluiting “L52-3” van de 

TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 4.

4 Controle van het contactslot

1) Controleer het contactslot zoals beschreven in “Inspectie 
contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Is het contactslot in orde?

Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
in "BLK/WHT"-circuit.

Vervang het contactslot.

5 Controle van het massacircuit van de TCM (semi-
automatische transmissie)

1) Meet de weerstand tussen aansluiting “L52-6” van de 
TCM-stekker (semi-automatische transmissie) 
(bedradingsbundelzijde) en massa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden TCM (semi-
automatische 
transmissie) aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking in 
"BLK/ORN"-circuit.

Stap Actie Ja Nee

161514191817 13121110 9 8
7 6 5 4 3 2 1

2 1
4 8 7 6 5 3

C52 L52C51

2627 25 232224 2120
3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928

9 8 7
6 5 4 3 2 1

3

4

1

2

I4RS0B540207-01



5D-104 Semi-automatische transmissie: 

Aansluitingen van de TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Stekker “C51”

161514191817 13121110 9 8
7 6 5 4 3 2 1

2 1
4 8 7 6 5 3

L52 C52C51

2627 25 232224 2120
3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928

9 8 7
6 5 4 3 2 1

I4RS0B540208-02

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking

1 WHT/BLU Schakelmotorregeling 
1

6 – 8 V Contactslot op ON Uitgangssignaal is 
werktijdimpuls van 10 
Hz. De werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het 
voertuig.

*0 – 0,6 V↑↓10 – 
14 V (“1. 

Referentiegolfvorm 
nr. 1: ”)

Contactslot op ON, 
plaats keuzehendel 
vanuit stand “N” in “D”.

2 WHT/BLK Motorhoofdrelais 8 – 14 V Contactslot op ON —

3 WHT/RED Schakelmotorregeling 
2

6 – 8 V Contactslot op ON —

*0 – 0,6 V↑↓10 – 
14 V (“1. 

Referentiegolfvorm 
nr. 1: ”)

Contactslot op ON, 
plaats keuzehendel 
vanuit stand “N” in “D”.

Uitgangssignaal is 
werktijdimpuls van 10 
Hz. De werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het 
voertuig.

4 BLK Massa van 
motorvoeding 0 – 1 V Contactslot op ON —

5 BLU/RED Selectiemotorregeling 
2

6 – 8 V Contactslot op ON —

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V (“2. 
Referentiegolfvorm 

nr. 2: ”)

Contactslot op ON, 
plaats keuzehendel 
vanuit stand “N” in “R”.

Uitgangssignaal is 
werktijdimpuls van 10 
Hz. De werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het 
voertuig.

6 BLU/WHT Selectiemotorregeling 
1

6 – 8 V Contactslot op ON —
*0 – 0,6 V

↑↓
10 – 14 V (“2. 

Referentiegolfvorm 
nr. 2: ”)

Contactslot op ON, 
plaats keuzehendel 
vanuit stand “N” in “R”.

Uitgangssignaal is 
werktijdimpuls van 10 
Hz. De werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het 
voertuig.

7 BRN Koppelingsmotorregel
ing 2

6 – 8 V Contactslot op ON —

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V (“3. 
Referentiegolfvorm 

nr. 3: ”)

Contactslot op ON, 
koppel en ontkoppel de 
koppeling.

Uitgangssignaal is 
werktijdimpuls van 10 
Hz. De werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het 
voertuig.

8 GRN Koppelingsmotorregel
ing 1

6 – 8 V Contactslot op ON —

*0 – 0,6 V
↑↓

10 – 14 V (“3. 
Referentiegolfvorm 

nr. 3: ”)

Contactslot op ON, 
koppel en ontkoppel de 
koppeling.

Uitgangssignaal is 
werktijdimpuls van 10 
Hz. De werktijd varieert, 
afhankelijk van de 
toestand van het 
voertuig.



Semi-automatische transmissie: 5D-105

Stekker “C52”

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking

1 RED
CAN-
communicatielijn 
(Hoog)

*2,5 – 4,5 V (“4. 
Referentiegolfvorm 

nr. 4: ”)

Contactslot op ON en 
motor af.

Signaal van CAN-
communicatielijn is 
impuls. Het 
impulssignaal wordt 
weergegeven met een 
regelmatige frequentie 
die varieert naargelang 
de motorconditie.

2 WHT
CAN-
communicatielijn 
(Laag)

*0,5 – 2,5 V (“4. 
Referentiegolfvorm 

nr. 4: ”)

Contactslot op ON en 
motor af.

Signaal van CAN-
communicatielijn is 
impuls. Het 
impulssignaal wordt 
weergegeven met een 
regelmatige frequentie 
die varieert naargelang 
de motorconditie.

3 PNK Neutraalschakelaar

0 – 1 V Contactslot op ON —

8 – 14 V
Contactslot in startstand 
en versnelling in 
neutraal.

—

4 ORN Regeling van 
startmotorrelais

0 – 1 V Contactslot op ON —

8 – 14 V
Contactslot in startstand 
en versnelling in 
neutraal.

—

5 RED/BLU Regeling van 
motorhoofdrelais 8 – 14 V Contactslot op ON —

6 YEL/GRN Startmotorsignaal

0 – 1 V Contactslot op ON —

8 – 14 V
Contactslot in startstand 
en versnelling in 
neutraal.

—

7 — — — — —
8 — — — — —

9 RED Achteruitsignaal

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "R"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"R"

—

10 GRY/BLU Motortoerentalsignaal

4,5 – 5,5 V Contactslot op ON en 
motor af. —

*0 – 0,6 V
↑↓

4,5 – 5,5 V (“5. 
Referentiegolfvorm 

nr. 5: ”)

Motor draait stationair na 
opwarmen.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
het motortoerental. (Per 
omwenteling van de 
krukas worden 12 
impulsen gegenereerd.)

11 — — — — —
12 — — — — —
13 — — — — —
14 — — — — —

15 BLU Toerentalsensor van 
de ingaande as (–) 0 – 1 V Contactslot op ON —



5D-106 Semi-automatische transmissie: 

16 PNK Toerentalsensor van 
de ingaande as (+)

* (“6. 
Referentiegolfvorm 

nr. 6: ”)
Tijdens het rijden.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
de rijsnelheid.) (Er 
worden 44 impulsen 
gegenereerd per 1 
omwenteling van de 
ingaande as.)

17 BLK/YEL Schakelslagsensor 
massa 1 0 – 1 V Contactslot op ON —

18 BLU/WHT Schakelslagsensor 
signaal 1

1,4 – 1,6 V
Contactslot op ON en 
1ste, 3rde of 5de 
versnelling ingeschakeld

—

2,4 – 2,6 V Contactslot op ON en 
versnelling in neutraal —

3,8 – 4,0 V

Contactslot op ON en 
2de, 4de of 
achteruitversnelling 
ingeschakeld

—

19 RED/YEL Schakelslagsensor 
voeding 1 4,7 – 5,3 V Contactslot op ON —

20 GRN/ORN Selectieslagsensor 
voeding 1 4,7 – 5,3 V Contactslot op ON —

21 BLU/YEL Selectieslagsensor 
signaal 1

1,4 – 1,6 V

Contactslot op ON en 
5de of 
achteruitversnelling 
ingeschakeld

—

2,4 – 2,6 V
Contactslot op ON en 
3de of 4de versnelling 
ingeschakeld

—

3,5 – 3,7 V
Contactslot op ON en 
1ste of 2de versnelling 
ingeschakeld

—

22 BRN/WHT Selectieslagsensor 
massa 1 0 – 1 V Contactslot op ON —

23 PPL/WHT Voertuigsnelheidssign
aal

4,5 – 5,5 V Contactslot op ON bij 
stilstand. —

*0 – 0,6 V
↑↓

4,5 – 5,5 V (“7. 
Referentiegolfvorm 

nr. 7: ”)

Tijdens het rijden.

Sensorsignaal is impuls. 
De impulsfrequentie 
varieert, afhankelijk van 
de rijsnelheid.) (Er 
worden 2548 impulsen 
per min. gegenereerd bij 
60 km/h, 37,5 mph.)

24 BRN/YEL Selectieslagsensor 
massa 2 0 – 1 V Contactslot op ON —

25 BLK/WHT Koppelingsslagsensor 
massa 1 0 – 1 V Contactslot op ON —

26 WHT/GRN Koppelingsslagsensor 
signaal 1

1,1 – 1,3 V Contactslot op ON en 
koppeling ingeschakeld —

1,9 – 2,1 V
Contactslot op ON en 
koppeling gedeeltelijk 
ingeschakeld

—

2,5 – 2,7 V Contactslot op ON en 
koppeling uitgeschakeld —

27 RED/BLK Koppelingsslagsensor 
voeding 1 4,7 – 5,3 V Contactslot op ON —

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking



Semi-automatische transmissie: 5D-107

Stekker “L52”

28 BLK/ORN Schakelslagsensor 
massa 2 0 – 1 V Contactslot op ON —

29 BLU/RED Schakelslagsensor 
signaal 2

1,4 – 1,6 V
Contactslot op ON en 
1ste, 3rde of 5de 
versnelling ingeschakeld

—

2,4 – 2,6 V Contactslot op ON en 
versnelling in neutraal —

3,8 – 4,0 V

Contactslot op ON en 
2de, 4de of 
achteruitversnelling 
ingeschakeld

—

30 WHT/RED Schakelslagsensor 
voeding 2 4,7 – 5,3 V Contactslot op ON —

31 BLU/BLK Selectieslagsensor 
voeding 2 4,7 – 5,3 V Contactslot op ON —

32 BLU/ORN Selectieslagsensor 
signaal 2

1,4 – 1,6 V

Contactslot op ON en 
5de of 
achteruitversnelling 
ingeschakeld

—

2,4 – 2,6 V
Contactslot op ON en 
3de of 4de versnelling 
ingeschakeld

—

3,5 – 3,7 V
Contactslot op ON en 
1ste of 2de versnelling 
ingeschakeld

—

33 BRN Koppelingsslagsensor 
massa 2 0 – 1 V Contactslot op ON —

34 WHT/BLU Koppelingsslagsensor 
signaal 2

1,1 – 1,3 V Contactslot op ON en 
koppeling ingeschakeld —

1,9 – 2,1 V
Contactslot op ON en 
koppeling gedeeltelijk 
ingeschakeld

—

2,5 – 2,7 V Contactslot op ON en 
koppeling uitgeschakeld —

35 RED/WHT Koppelingsslagsensor 
voeding 2 4,7 – 5,3 V Contactslot op ON —

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking

1 GRN/BLK Hoofdvoeding 8 – 16 V Constant —
2 — — — — —
3 BLK/WHT Contactslot 8 – 16 V Contactslot op ON —
4 — — — — —

5 BLU Schakelblokkeersolen
oïde

0 – 1 V
Contactslot op ON en 
keuzehendel 
vergrendeld

—

8 – 14 V
Contactslot op ON en 
keuzehendel 
ontgrendeld

—

6 BLK/ORN Massa 0 – 1 V Contactslot op ON —
7 — — — — —
8 — — — — —
9 — — — — —
10 — — — — —



5D-108 Semi-automatische transmissie: 

11 GRN Schakelpositiesensor 
3

0 – 1 V

Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "N" of 
"R"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in het 
bereik "N" of "R"

—

12 LT GRN Schakelpositiesensor 
2

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "N"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"N"

—

13 LT GRN/
BLK

Schakelpositiesensor 
1

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "R"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"R"

—

14 — — — — —

15 LT GRN/
RED

Overschakelingsscha
kelaar 5

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "+"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"+"

—

16 GRN/YEL Overschakelingsscha
kelaar 4

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan “–"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"“–"

—

17 RED/BLK Overschakelingsscha
kelaar 3

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"“–", "+" of "M"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in ander 
bereik dan hierboven

—

18 RED/BLU Overschakelingsscha
kelaar 2

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "R"

—

8 – 14 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in bereik 
"R"

—

19 RED/WHT Overschakelingsscha
kelaar 1

0 – 1 V
Contactslot op ON, 
keuzehendel in het 
bereik "R" of "N"

—

8 – 14 V

Contactslot op ON, 
keuzehendel in een 
ander bereik dan "R" of 
"N"

—

20 — — — — —
21 — — — — —
22 — — — — —

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking



Semi-automatische transmissie: 5D-109

1. Referentiegolfvorm nr. 1
Signaal van schakelmotorregeling 1 en 2 met contactslot 
op ON

2. Referentiegolfvorm nr. 2
Signaal van schuifselectiemotorregeling 1 en 2 met 
contactslot op ON

23 YEL Schakelmodusschake
laar

0 – 1 V ECO-modusschakelaar 
ingedrukt —

8 – 14 V ECO-modusschakelaar 
niet ingedrukt —

24 PPL/WHT Data-link-stekker 8 – 14 V Contactslot op ON —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —

31 RED
Voeding 
selectieschakelaarse
nsor

8 – 14 V Contactslot op ON —

32 — — — — —
33 — — — — —

34 GRN/WHT Remlichtsignaal 0 – 1 V Rempedaal niet 
ingedrukt —

8 – 14 V Rempedaal ingedrukt —

35 PNK/BLK Remlichtschakelaar
0 – 1 V Contactslot op ON, 

rempedaal ingedrukt —

8 – 14 V Contactslot op ON, 
rempedaal niet ingedrukt —

Nummer 
aansluiti

ng
Draadkleur Circuit

Normale 
spanning

Toestand Opmerking

Meetaansluiting CH1: C51-1 naar C51-4
CH2: C51-3 naar C51-4

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 100 µs/DIV

Meetconditie Contactslot op ON, plaats 
keuzehendel vanuit stand “N” in “D”

1. Schakelmotorregeling 1
2. Schakelmotorregeling 2

I4RS0B540209-01

Meetaansluiting CH1: C51-5 naar C51-4
CH2: C51-6 naar C51-4

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 100 µs/DIV

Meetconditie Contactslot op ON, plaats 
keuzehendel vanuit stand “N” in “R”

1. Schuifselectiemotorregeling 2
2. Schuifselectiemotorregeling 1

I4RS0B540210-01



5D-110 Semi-automatische transmissie: 

3. Referentiegolfvorm nr. 3
Signaal van koppelingsmotorregeling 1 en 2 met 
contactslot op ON

4. Referentiegolfvorm nr. 4
Signaal van CAN-communicatielijn vanaf ECM met 
contactslot op ON

5. Referentiegolfvorm nr. 5
Motortoerentalsignaal

6. Referentiegolfvorm nr. 6
Signaal van de toerentalsensor van de ingaande as

Meetaansluiting CH1: C51-7 naar C51-4
CH2: C51-8 naar C51-4

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 100 µs/DIV

Meetconditie Contactslot op ON, koppel en 
ontkoppel de koppeling.

1. Koppelingsmotorregeling 2
2. Koppelingsmotorregeling 1

Meetaansluiting CH1: C52-1 naar L52-6
CH2: C52-2 naar L52-6

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV, CH2: 1 V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie Contactslot op ON (afhankelijk van 
motorconditie)

1. Signaal van CAN-communicatielijn (Hoog)
2. Signaal van CAN-communicatielijn (Laag)

I4RS0B540211-01

I4RS0B540212-01

Meetaansluiting CH1: C52-10 naar L52-6
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV
TIJD: 4 ms/DIV

Meetconditie

• Na opwarmen bij normale 
bedrijfstemperatuur

• Motor met voorgeschreven 
stationair toerental en in bereik 
"N"

Meetaansluiting CH1: C52-16 naar L52-6
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV
TIJD: 4 ms/DIV

Meetconditie Motortoerental 2000 omw/min

I4RS0B540213-01

I4RS0B540214-01



Semi-automatische transmissie: 5D-111

7. Referentiegolfvorm nr. 7
VSS-signaal bij 45 km/h (28 mph)

Reparatie-instructies

Initialisatie van TCM (semi-automatische 
transmissie)

U4RS0B5406046
OPMERKING

Deze handeling is nodig om de TCM-waarden 
opnieuw in te leren.
 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC (1) met het 
contactslot op OFF.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

2) Voer “Initialize Clutch and Transmission” uit in het 
menu “Misc Test” op het uitleesapparaat.

3) Contactslot op OFF en 10 seconden wachten.

Koppelingspositieregeling
U4RS0B5406047

OPMERKING

Voer deze handeling uit alvorens te starten 
met “Koppelingsactuator uitbouwen en 
inbouwen: ”.
 

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC (1) met het 
contactslot op OFF.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

2) Voer “Clutch Clamp Position Control” uit in het menu 
“Misc Test” op het uitleesapparaat.

Olieverversing bij semi-automatische 
transmissie

U4RS0B5406001
OPMERKING

Als het voertuig voor andere 
onderhoudswerkzaamheden dan 
olieverversing omhoog wordt gebracht, moet 
u ook altijd op olielekkage controleren.
 

1) Zorg voordat u olie ververst of controleert, dat de 
motor is gestopt en dat het voertuig horizontaal 
omhoog is gebracht.

2) Controleer terwijl het voertuig omhoog is gebracht 
op olielekkage. Verhelp of repareer eventuele 
lekkages.

3) Verwijder de oliepeil-/vulplug (2).
4) Verwijder de aftapplug (1) en tap de olie af.
5) Trek de olieaftapplug met de nieuwe pakking met het 

voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Olieaftapplug (a):  39 N·m (3,9 kgf-m, 28,5 lb-ft)

Meetaansluiting CH1: C52-23 naar L52-6
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 2 V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie Rijden met een snelheid van 45 
km/h (28 mph)

I4RS0B540215-01

(A)

1
I4RS0B540178-01

(A)

1
I4RS0B540178-01



5D-112 Semi-automatische transmissie: 

6) Giet nieuwe olie van het voorgeschreven type naar 
binnen tot deze tot de onderkant van de 
olievulplugopening (3) reikt zoals aangegeven in de 
afbeelding.

OPMERKING

We raden u aan tandwielolie API GL-4 75W-90 
te gebruiken.
 

Transmissie-oliespecificatie
: API GL-4 (Raadpleeg voor de SAE-classificatie 
het viscositeitsschema [A] in de afbeelding.)

Hoeveelheid transmissie-olie (referentie)
: 1,75 liter (3,7/3,1 US/Imp. pt)

7) Trek de oliepeil/-vulplug met de nieuwe pakking met 
het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Oliepeil-/vulplug (a):  39 N·m (3,9 kgf-m, 28,5 lb-
ft)

Oliekeerring aan differentieelzijde vervangen
U4RS0B5406002

1) Tap de transmissie-olie af.
2) Verwijder de volledige aandrijfas zoals beschreven 

in “Voorste aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 3A”.

3) Verwijder de oliekeerringen (1) met het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–50121

4) Monteer met het speciale gereedschap en een 
hamer een nieuwe oliekeerring (1) tot deze gelijk is 
met het behuizingoppervlak.

OPMERKING

Als u de oliekeerring bevestigt, moet deze 
met de veer naar binnen worden geplaatst.
 

Speciaal gereedschap
:  09913–70123 linkerzijde
:  09951–16090 linkerzijde
(C):  09951–46010 rechterzijde

5) Breng vet aan op de oliekeerringlip en controleer 
tegelijkertijd de aandrijfas op de plaats waar deze de 
oliekeerring raakt. Controleer of deze glad is.

:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

6) Monteer de volledige aandrijfas zoals beschreven in 
“Voorste aandrijfas uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 3A”.

7) Vul transmissie-olie bij zoals beschreven in 
“Olieverversing bij semi-automatische transmissie: ” 
en controleer of de olie is afgedicht met een 
oliekeerring.

I4RS0B540217-01

1

(A)
I4RS0B540218-01

(C)

I4RS0B540219-01



Semi-automatische transmissie: 5D-113

Onderdelen van keuzehendel
U4RS0B5406048

Keuzehendeleenheid uitbouwen en inbouwen
U4RS0B5406003

Uitbouwen

1) Zet de keuzehendel in de neutrale stand.
2) Maak de negatieve kabel los van de accu.
3) Verwijder het consolehuis.
4) Maak 2 stekkers (1) los van de keuzehendel.

5) Verwijder de keuzehendelmoeren (1) en de 
keuzehendeleenheid (2).

1

3

4

2

7
9

8

10 (a)

5

6

A
I4RS0B540001-01

1. Keuzehendelknop 5. Handschakelmodusschakelaar 9. Schakelblokkeersolenoïde
2. Keuzehendelindicator 6. Schakelblokkeerknop

: Breng vet 99000-25010 aan.
10. Keuzehendelmoer

3. Lichtgeleiderplaat 7. Veer
: Breng vet 99000-25010 aan.

: 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

4. Schuifdeksel 8. Keuzehendel

1

I4RS0B540002-03

2
1

I4RS0B540004-02



5D-114 Semi-automatische transmissie: 

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek de bevestigingsmoeren van de keuzehendel met 

het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bevestigingsmoer van keuzehendel:  23 N·m (2,3 
kgf-m, 17,0 lb-ft)

Keuzehendeleenheid demonteren en monteren
U4RS0B5406004

Demonteren

1) Verwijder de keuzehendelknop.
2) Maak de stekker van de 

handschakelmodusschakelaar los en verwijder 
vervolgens de handschakelmodusschakelaar (1).

3) Verwijder het keuzehendellampje (1).
4) Verwijder de keuzehendelindicator (2).

5) Verwijder de lichtgeleiderplaat (1) en de 
moduskeuzeschakelaar (2) van de 
keuzehendelindicator (3).

6) Verwijder het schuifdeksel.

7) Verwijder de schakelblokkeerknop (1) en de veer (2).

8) Verwijder de schakelblokkeersolenoïde (1) en 
verwijder vervolgens de stekker (2) van de 
keuzehendel (3).

1

I4RS0B540003-01

1

2

I4RS0B540005-01

2

1

3

I4RS0B540006-01

I4RS0B540008-01

3

2

1

I4RS0B540009-01



Semi-automatische transmissie: 5D-115

Inbouwen

1) Sluit de stekker aan op de keuzehendel en monteer 
vervolgens de schakelblokkeersolenoïde.

Aantrekkoppel
Schroef van schakelblokkeersolenoïde (a):  1,5 
N·m (0,15 kgf-m, 1,0 lb-ft)

2) Monteer het onderste schuifdeksel (1) op het 
bovenste schuifdeksel (2) en plaats het geheel op de 
keuzehendeleenheid (3).

3) Breng vet aan op de schakelblokkeerknop (1) en de 
veer (2) en monteer ze.

“A”:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

4) Monteer de moduskeuzeschakelaar (1) en de 
lichtgeleiderplaat (3) op de keuzehendelindicator (2) 
en monteer vervolgens de lichtgeleiderplaat en de 
keuzehendelindicator op de keuzehendeleenheid.

5) Monteer het keuzehendellampje (1).

6) Monteer de handschakelmodusschakelaar (1).

LET OP!
 

Bij het monteren van de keuzehendelknop 
mag u deze niet meer dan het opgegeven 
aantal rotaties vastdraaien. Anders kan de 
keuzehendelknop worden beschadigd.
 

[A]: Voorzijde

(a)
I4RS0B540007-02

[A]

[A]

3

2

1

I4RS0B540010-03

I4RS0B540011-01

1

3

2

I4RS0B540012-01

1

I4RS0B540013-01

1

I4RS0B540003-01



5D-116 Semi-automatische transmissie: 

7) Schroef de keuzehendelknop (1) vast op de 
keuzehendel met het hieronder opgegeven aantal 
rotaties.

Aantal rotaties voor montage van 
keuzehendelknop
(a): 11 – 12 rotaties

Controle van de keuzehendel
U4RS0B5406005

Positieschakelaar

1) Maak de stekker van de positiesensor van de 
keuzehendel (1) los.

2) Controleer de weerstand tussen alle aansluitingen in 
alle schakelposities volgens de onderstaande tabel.
Als geen continuïteit wordt verkregen zoals 
voorgeschreven, moet de keuzehendeleenheid 
worden vervangen.

Positiesensor
Controleer de spanning tussen aansluiting nr. 4 van de 
keuzehendelstekker en alle aansluitingen van alle 
schakelposities volgens de onderstaande tabel.
Als de voorgeschreven spanning niet wordt verkregen, 
moet de keuzehendeleenheid worden vervangen.

1, (a)

I4RS0B540014-01

Schakelpositie Aansluitingnr.

5

R

N

D

+

M

-

7 11 12 13 14

I4RS0B540229D-01

[A]: Stekker van keuzehendel

Schakel
positie

Aansluitingnr.
9 3 10 6 1

R 0 V 10 – 14 
V

10 – 14 
V

0 V 10 – 14 
V

N 10 – 14 
V

0 V 10 – 14 
V

0 V 10 – 14 
V

D 10 – 14 
V

10 – 14 
V

0 V 0 V 10 – 14 
V

+ 10 – 14 
V

10 – 14 
V

0 V 0 V 10 – 14 
V

M 10 – 14 
V

10 – 14 
V

0 V 0 V 10 – 14 
V

– 10 – 14 
V

10 – 14 
V

0 V 0 V 10 – 14 
V

1

[A]

1 2 3 4 5 6 7

8 9 1011121314

I4RS0B540016-01



Semi-automatische transmissie: 5D-117

Schakelblokkeersolenoïde

1) Maak de stekker van het keuzehendellampje (1) los.
2) Controleer de weerstand tussen aansluitingen “a” en 

“b” van de schakelblokkeersolenoïde.
Vervang de schakelblokkeersolenoïde als de 
weerstand buiten het voorgeschreven bereik valt.

Weerstand
30 – 35 Ω bij 20 °C (68 °F)

Modusschakelaar

1) Maak de stekker van het keuzehendellampje (1) los.
2) Controleer de modusschakelaar als volgt.

Vervang deze als u een afwijking vindt.

Controleer op continuïteit tussen aansluitingen 
“a” en “b” van de modusschakelaar
Knop van modusschakelaar niet ingedrukt: Geen 
continuïteit
Knop van modusschakelaar ingedrukt: 
Continuïteit

Koppelingsslagsensor uitbouwen en inbouwen
U4RS0B5406006

Uitbouwen

1) Zet de keuzehendel in de neutrale stand.
2) Initialiseer de TCM (semi-automatische transmissie) 

zoals beschreven in “Initialisatie van TCM (semi-
automatische transmissie): ”.

3) Maak de negatieve kabel los van de accu.
4) Maak de stekker van de koppelingsslagsensor (1) 

los.

1. Stekker van keuzehendel
[A]: Aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde

1

1

[A]

1 2 3 4 5 6 7

8 9 1011121314

I4RS0B540017-03

1

1

“a”

“b”

I4RS0B540018-01

1

1

“a”

“b”

I4RS0B540019-01



5D-118 Semi-automatische transmissie: 

5) Verwijder de 2 schroeven van de 
koppelingsslagsensor en verwijder de 
koppelingsslagsensor (2) van de koppelingsactuator.

6) Verwijder de O-ring van de koppelingsslagsensor.

Inbouwen

1) Breng vet aan op de nieuwe O-ring en monteer hem 
op de koppelingsslagsensor.

2) Plaats de slagsensor zodanig dat sensorarm (1) 
(sensorzijde) en sensorarm (2) (actuatorzijde) zich in 
de stand bevinden zoals aangegeven in de 
afbeelding.

3) Draai de slagsensor met de wijzers van de klok mee 
en bevestig hem met de 2 schroeven.

Aantrekkoppel
Schroef van koppelingsslagsensor (a):  2 N·m (
0,2 kgf-m, 1,5 lb-ft)

4) Sluit de stekker van de koppelingsslagsensor aan.
5) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
6) Ijk de TCM (semi-automatische transmissie) aan de 

hand van de volgende procedure.
a) Contactslot op ON en 40 seconden wachten.
b) Motor starten en 10 seconden wachten.

c) Contactslot op OFF en 10 seconden wachten.

Controle van de koppelingsslagssensor
U4RS0B5406007

LET OP!
 

• Leg niet meer dan 6 V aan, anders kan de 
sensor kapot gaan.

• Laat de koppelingsslagsensor niet vallen. 
Vervang de sensor indien hij gevallen is.

 

Controleer de koppelingsslagsensor als volgt.
Vervang de koppelingsslagsensor als niet de 
voorgeschreven spanning wordt verkregen in stap 3) en/
of 5).
1) Sluit 3 droge batterijen van 1,5 V in serie aan.
2) Sluit de (+) van de batterij aan op “a”, de (–) op “b”.
3) Meet de spanning tussen aansluitingen “b” en “c” 

van de koppelingsslagsensor terwijl de sensorarm 
(2) wordt bewogen.

Voorgeschreven uitgangsspanning van sensor

4) Sluit de (+) van de batterij aan op “a”, de (–) op “b”.

I4RS0B540020-02

I4RS0B540021-02

Referentie: Spanning (spanning van stroombron bij 
4,5 V)

Sensorhoek (graden)
Uitgangsspanning van 
aansluiting (“b” – “c”)

A (55°) 4,05 V
B (0°) 2,25 V

C (–55°) 0,45 V

1. Droge batterij

I4RS0B540022-01



Semi-automatische transmissie: 5D-119

5) Meet de spanning tussen aansluitingen “b” en “c” 
van de koppelingsslagsensor wanneer de 
sensorarm wordt bewogen.
Controleer of de gemeten spanning is zoals 
voorgeschreven in stap 3).

Koppelingsactuator uitbouwen en inbouwen
U4RS0B5406008

LET OP!
 

Demonteer de koppelingsactuator niet 
zonder de koppelingsslagsensor uit te 
bouwen. Vervang deze onderdelen als geheel 
indien defecten worden vastgesteld.
 

Uitbouwen

1) Zet de keuzehendel in de neutrale stand.
2) Forceer de werking van de koppeling zoals 

beschreven in “Koppelingspositieregeling: ”.
3) Initialiseer de TCM (semi-automatische transmissie) 

zoals beschreven in “Initialisatie van TCM (semi-
automatische transmissie): ”.

4) Maak de negatieve kabel los van de accu.
5) Maak de stekker van de koppelingsmotor (2) en de 

stekker van de koppelingsslagsensor (1) los.
6) Verwijder de koppelingsactuator (3).

Inbouwen

1) Wanneer de koppelingsactuator wordt vervangen, 
moet u deze in de koppelingsklempositie zetten aan 
de hand van de onderstaande procedure alvorens 
hem te monteren.

a) Sluit de stekker van de koppelingsslagsensor en 
de motorstekker aan op de koppelingsactuator.

b) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
c) Forceer de werking van de koppeling zoals 

beschreven in “Koppelingspositieregeling: ”.
d) Maak de negatieve kabel los van de accu.
e) Maak de stekker van de koppelingsslagsensor 

en de motorstekker los.
2) Breng vet aan op de ontkoppelingshefboom (1).

“A”:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

3) Monteer de koppelingsactuator (1) als volgt op de 
transmissie.
a) Plaats de koppelingsactuator (1) op de 

transmissie en draai de 3 bouten voorlopig vast.

LET OP!
 

Belast de stang van de koppelingsactuator 
niet, want dit kan een defect veroorzaken.
 

b) Steek het uiteinde van de 
koppelingsactuatorstang in het gat in de 
ontkoppelingshefboom (2) zodat speling "a" nul 
wordt.

I4RS0B540023-01

I4RS0B540024-01

I4RS0B540025-01

I4RS0B540026-01



5D-120 Semi-automatische transmissie: 

OPMERKING

Niet belasten wanneer ze elkaar raken.
 

c) Draai de bouten van de koppelingsactuator met 
de hand vast terwijl u de koppelingsactuator (1) 
in de positie van stap b) houdt.

d) Trek de bouten van de koppelingsactuator met 
het voorgeschreven koppel aan in de volgorde 
“a”, “b” en “c” zoals getoond in de afbeelding.

Aantrekkoppel
Bout van koppelingsactuator (a):  15 N·m (1,5 
kgf-m, 11,0 lb-ft)

4) Sluit de stekker van de koppelingsmotor (2) en de 
stekker van de koppelingsslagsensor (1) aan.

5) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
6) Leer de TCM-waarden (semi-automatische 

transmissie) in aan de hand van de volgende 
procedure.
a) Contactslot op ON en 40 seconden wachten.
b) Motor starten en 10 seconden wachten.
c) Contactslot op OFF en 10 seconden wachten.

Controle van de koppelingsactuator
U4RS0B5406009

Meet de weerstand tussen aansluiting “a” en “b” van de 
koppelingsmotor.
Vervang de koppelingsactuator als de gemeten 
weerstand buiten het voorgeschreven bereik valt.

Weerstand van koppelingsmotor
0,1 – 100 Ω

Schakel- en selectieslagsensor uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5406010
Uitbouwen

1) Zet de keuzehendel in de neutrale stand.
2) Initialiseer de TCM (semi-automatische transmissie) 

zoals beschreven in “Initialisatie van TCM (semi-
automatische transmissie): ”.

3) Maak de negatieve kabel los van de accu.
4) Maak de stekker van de schakelslagsensor (1) en/of 

de stekker van de selectieslagsensor (2) los.
5) Verwijder de 2 schroeven van de schakelslagsensor 

en/of de 2 schroeven van de selectieslagsensor en 
verwijder de schakel- en/of selectieslagsensor van 
de schakel- en selectieactuator.

6) Verwijder de O-ring van de schakel- en/of 
selectieslagsensor.

Inbouwen

1) Breng vet aan op de nieuwe O-ring en monteer hem 
op de schakel- en/of selectieslagsensor.

:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

12

“a”

I4RS0B540027-01

I4RS0B540028-02

I4RS0B540029-01

I4RS0B540030-01

I4RS0B540031-01



Semi-automatische transmissie: 5D-121

2) Plaats de schakel- en/of selectieslagsensor zodanig 
dat sensorarm (1) (sensorzijde) en sensorarm (2) 
(actuatorzijde) zich in de stand bevinden zoals 
aangegeven in de afbeelding.

3) Draai de slagsensor met de wijzers van de klok mee 
en bevestig hem met de 2 schroeven.

Aantrekkoppel
Schroef van schakelslagsensor:  2 N·m (0,2 kgf-
m, 1,5 lb-ft)
Schroef van selectieslagsensor:  2 N·m (0,2 kgf-
m, 1,5 lb-ft)

4) Sluit de stekker van de schakel- en/of 
selectieslagsensor aan.

5) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
6) Leer de TCM-waarden (semi-automatische 

transmissie) in aan de hand van de volgende 
procedure.
a) Contactslot op ON en 40 seconden wachten.
b) Motor starten en 10 seconden wachten.
c) Contactslot op OFF en 10 seconden wachten.

Controle van de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor

U4RS0B5406011
Controleer de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor als volgt.
Vervang de slagsensor als niet de voorgeschreven 
spanning wordt verkregen in stap 3) en/of 5).
1) Sluit 3 droge batterijen van 1,5 V in serie aan.
2) Sluit de (+) van de batterij aan op “a”, de (–) op “b”.
3) Meet de spanning tussen aansluitingen “b” en “c” 

van de schakelslagsensor en de selectieslagsensor 
terwijl de sensorarm wordt bewogen.

Voorgeschreven uitgangsspanning van sensor

4) Sluit de (+) van de batterij aan op “a”, de (–) op “b”.
5) Meet de spanning tussen aansluitingen “b” en “c” 

van de schakelslagsensor en de selectieslagsensor 
terwijl de sensorarm wordt bewogen.
Controleer of de gemeten spanning is zoals 
voorgeschreven in stap 3).

Schakel- en selectieactuator uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5406012

LET OP!
 

Demonteer de schakel- en selectieactuator 
niet zonder de schakelslagsensor en de 
selectieslagsensor uit te bouwen. Vervang 
deze onderdelen als geheel indien defecten 
worden vastgesteld.
 

Uitbouwen

1) Verwijder de koppelingsactuator zoals beschreven in 
“Koppelingsactuator uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Verwijder de plug (1) van de schakel- en 
selectieactuator (2).

Referentie: Spanning (spanning van stroombron bij 
4,5 V)

Sensorhoek (graden)
Uitgangsspanning van 
aansluiting (“b” – “c”)

A (55°) 4,05 V
B (0°) 2,25 V

C (–55°) 0,45 V

I4RS0B540032-01

1. Droge batterij

1. Droge batterij

I4RS0B540033-01

I4RS0B540034-01



5D-122 Semi-automatische transmissie: 

3) Controleer of de gleuf (3) in de schakel- en 
selectieas zich in de postie bevindt zoals 
aangegeven in de afbeelding. Indien niet, plaats de 
gleuf dan in de aangegeven positie door de schakel- 
en selectieas te draaien.

4) Verwijder de blokkeerkogel (1) van de transmissie.
5) Verwijder de neutraalstartschakelaar (2).

6) Maak de 2 motorstekkers (1) en de 2 
slagsensorstekkers (2) los.

7) Verwijder de bouten van de schakel- en 
selectieactuator en de bedradingsbundelklem (3).

8) Verwijder de schakel- en selectieactuator door er op 
te tikken met een kunststof hamer.

Inbouwen

1) Reinig het pasvlak van zowel de 
transmissiebehuizing (1) als de schakel- en 
selectieactuator, breng afdichtmiddel aan op de 
transmissiebehuizing zoals aangegeven in de 

afbeelding, zodat een diameter van 1,5 mm (0,059 
in.) wordt verkregen, en plaats de schakel- en 
selectieactuator op de transmissiebehuizing.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260 (SUZUKI Bond 
Nr.1217G)

2) Trek de bouten van de schakel- en selectieactuator 
(1) waarop schroefdraadborgmiddel is aangebracht 
aan.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110 
(Thread Lock Cement Super 1322)

Aantrekkoppel
Bout van schakel- en selectieactuator (a):  18 
N·m (1,8 kgf-m, 13,0 lb-ft)

3) Sluit de 2 motorstekkers (2) en de 2 
slagsensorstekkers (3) aan.

4) Monteer de neutraalstartschakelaar (1) zoals 
beschreven in “Neutraalstartschakelaar uitbouwen 
en inbouwen: ”.

I4RS0B540035-02

1 2
I4RS0B540036-01

I4RS0B540037-01

4. Draadklem

I4RS0B540038-01

I4RS0B540039-01



Semi-automatische transmissie: 5D-123

5) Trek de blokkeerkogel (2) waarop 
schroefdraadborgmiddel is aangebracht aan.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110 
(Thread Lock Cement Super 1322)

Aantrekkoppel
Blokkeerkogel (a):  37 N·m (3,7 kgf-m, 27,0 lb-ft)

6) Trek de plug (1) waarop schroefdraadborgmiddel is 
aangebracht aan.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110 
(Thread Lock Cement Super 1322)

Aantrekkoppel
Plug (a):  30 N·m (3,0 kgf-m, 22,0 lb-ft)

7) Monteer de koppelingsactuator zoals beschreven in 
“Koppelingsactuator uitbouwen en inbouwen: ”.

8) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Controle van de schakel- en selectieactuator
U4RS0B5406013

1) Meet elke weerstand tussen aansluitingen “a” en “b” 
van de schakelmotor (1) en de selectiemotor (2). 
Vervang de schakel- en selectieactuator als de 
gemeten weerstand buiten het voorgeschreven 
bereik valt.

Weerstand van schakelmotor
0,1 – 100 Ω

Weerstand van selectiemotor
0,1 – 100 Ω

Toerentalsensor van de ingaande as uitbouwen 
en inbouwen

U4RS0B5406014
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de toerentalsensorstekker van de ingaande as 

los.
3) Tap de transmissie-olie af.
4) Verwijder de bescherming (1) en de toerentalsensor 

van de ingaande as.

Inbouwen

1) Controleer of de toerentalsensor van de ingaande as 
vrij is van metaaldeeltjes en niet beschadigd is.

2) Breng olie aan op de nieuwe O-ring en monteer hem 
op de toerentalsensor van de ingaande as.

3) Monteer de toerentalsensor van de ingaande as en 
de bescherming (1).

2, “A”, (a) 1
I4RS0B540040-01

I4RS0B540041-02

I4RS0B540042-03

1
I4RS0B540043-01



5D-124 Semi-automatische transmissie: 

Aantrekkoppel
Bout van bescherming (a):  18 N·m (1,8 kgf-m, 
13,0 lb-ft)
Bout van toerentalsensor van de ingaande as 
(a):  8 N·m (0,8 kgf-m, 6,0 lb-ft)

4) Vul transmissie-olie bij zoals beschreven in 
“Olieverversing bij semi-automatische transmissie: ”.

5) Sluit de toerentalsensorstekker van de ingaande as 
aan.

6) Sluit de negatieve accukabel aan.

Controle van de toerentalsensor van de 
ingaande as

U4RS0B5406015
Meet de weerstand tussen aansluitingen “a” en “b” van 
de toerentalsensor van de ingaande as (1).
Vervang de toerentalsensor van de ingaande as als de 
gemeten weerstand buiten het voorgeschreven bereik 
valt.

Weerstand van toerentalsensor
560 – 680 Ω bij 20 °C (68 °F)

Neutraalstartschakelaar uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5406016
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de neutraalstartschakelaar los.
3) Verwijder de neutraalstartschakelaar (1).

Inbouwen

1) Monteer de neutraalstartschakelaar (1) met de 
nieuwe pakking.

Aantrekkoppel
Neutraalstartschakelaar (a):  39 N·m (3,9 kgf-m, 
28,5 lb-ft)

2) Sluit de stekker van de neutraalstartschakelaar aan.
3) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Controle van de neutraalstartschakelaar
U4RS0B5406017

Controleer met een ohmmeter of de 
neutraalstartschakelaar (1) werkt.
Vervang de neutraalstartschakelaar indien een defect 
wordt vastgesteld.
Contact ON (ingedrukt): Geen continuïteit
Contact OFF (losgelaten): Continuïteit

1(a)
I4RS0B540044-01

I4RS0B540220-01

1

I4RS0B540045-01

1, (a)

I4RS0B540046-02

I4RS0B540047-01



Semi-automatische transmissie: 5D-125

Achteruitrijlichtschakelaar uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5406018
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de achteruitrijlichtschakelaar 

los.
3) Verwijder de achteruitrijlichtschakelaar (1).

Inbouwen

1) Monteer de achteruitrijlichtschakelaar (1) met de 
nieuwe pakking.

Aantrekkoppel
Achteruitrijlichtschakelaar (a):  40 N·m (4,0 kgf-
m, 29,0 lb-ft)

2) Sluit de stekker van de neutraalstartschakelaar aan.
3) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Controle van de achteruitrijlichtschakelaar
U4RS0B5406019

Controleer met een ohmmeter of de 
achteruitrijlichtschakelaar (1) werkt.
Vervang de achteruitrijlichtschakelaar indien een defect 
wordt vastgesteld.
Contact ON (ingedrukt): Geen continuïteit
Contact OFF (losgelaten): Continuïteit

Toerentalsensor van uitgaande as (VSS) 
uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5406020
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Maak de stekker van de toerentalsensor van de 

uitgaande as (VSS) (1) los.
3) Verwijder de toerentalsensor (VSS) (2) van de 

uitgaande as.

Inbouwen

1) Breng olie aan op de nieuwe O-ring en monteer hem 
op de toerentalsensor van de uitgaande as (VSS).

2) Monteer de toerentalsensor (VSS) (1) van de 
uitgaande as.

Aantrekkoppel
Bout van de toerentalsensor van de uitgaande as 
(VSS) (a):  5 N·m (0,5 kgf-m, 4,0 lb-ft)

3) Sluit de stekker van de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) aan.

1

I4RS0B540048-01

1, (a)

I4RS0B540049-01

I4RS0B540047-01

1

2

I4RS0B540050-01

(a)

1

I4RS0B540051-01



5D-126 Semi-automatische transmissie: 

4) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Transmissieregelapparaat (TCM) uitbouwen en 
inbouwen

U4RS0B5406049

LET OP!
 

De TCM en ECM bevatten uiterst gevoelige 
onderdelen. Let er op dat u ze geen sterke 
schokken laat ondergaan.
 

Uitbouwen
Initialiseer de TCM zoals beschreven in “Initialisatie van 
TCM (semi-automatische transmissie): ”.
1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Als het voertuig is uitgerust met een airbagsysteem, 

schakel dit dan uit. Zie “Het airbagsysteem buiten 
werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

3) Maak de stekkers los van de TCM (1).
4) Verwijder de TCM door de moeren te verwijderen.

Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Sluit de TCM-stekkers stevig aan.
• Als het voertuig is uitgerust met een airbagsysteem, 

stel dit dan terug in werking nadat de TCM 
geïnstalleerd is. Zie “Het airbagsysteem in werking 
stellen:  in hoofdstuk 8B”.

• Leer de TCM-waarden in aan de hand van de 
volgende procedure.
a. Contactslot op ON en 40 seconden wachten.
b. Motor starten en 10 seconden wachten.
c. Contactslot op OFF en 10 seconden wachten.

Controle van het motorrelais
U4RS0B5406021

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder het motorrelais (1) van de zekeringen- en 

relaiskast.
3) Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 

"C" en "D".
Vervang het motorrelais indien er continuïteit is.

4) Verbind de positieve accupool (+) met aansluiting 
"A" van het motorrelais en de negatieve accupool (–) 
met aansluiting "B" van het motorrelais.
Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 
“C” en “D” van het motorrelais.
Vervang het motorrelais indien er geen continuïteit 
is.

1

I4RS0B540223-01

1

“A” “C”

“B”

“D”

I4RS0B540052-01



Semi-automatische transmissie: 5D-127

Onderdelen van de semi-automatische transmissie-eenheid
U4RS0B5406022

Semi-automatische transmissie-eenheid 
demonteren en opnieuw monteren

U4RS0B5406023
Demonteren

1) Forceer de werking van de koppeling zoals 
beschreven in “Koppelingspositieregeling: ”.

2) Tap de koelvloeistof af.
3) Verwijder het koelvloeistofreservoir met de 

reservoirslang.
4) Verwijder de accu en de drager.
5) Verwijder het luchtfilterhuis en de resonantie-

uitlaatdemper.
6) Verwijder de koppelingsactuator zoals beschreven in 

“Koppelingsactuator uitbouwen en inbouwen: ”.
7) Maak de onderstaande elektrische stekkers los.

• Schakel- en selectiemotorstekkers
• Schakel- en selectieslagsensorstekkers
• Neutraalstartschakelaar

• Stekker van de toerentalsensor van de ingaande 
as

• Stekker van de achteruitrijlichtschakelaar
• VSS-stekker

8) Verwijder de massakabel van de linkse 
motorophangsteun.

9) Verwijder waterinlaatleiding nr. 2 van de transmissie.
10) Verwijder de startmotor zoals beschreven in 

“Startmotor in- en uitbouwen:  in hoofdstuk 1I”.

I4RS0B540053-04

1. Motor 9. Bout van koppelingsactuator 17. Transmissie op motor-bout
2. Semi-automatische transmissie 10. Bout achterste motorophanging 18. Onderste plaat koppelingshuis
3. Koppelingsactuator 11. Bout van achterste motorophangsteun nr. 1 19. Bout onderste plaat van 

koppelingshuis
4. Stekker van de toerentalsensor van de uitgaande 

as (VSS)
12. Bout van achterste motorophangsteun nr. 2 : 15 N·m (1,5 kg-m, 11,0 lb-ft)

5. Achterste motorophanging 13. Moer linkse motorophanging : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
6. Achterste motorophangsteun 14. Bout linkse motorophangsteun : 85 N·m (8,5 kg-m, 61,5 lb-ft)
7. Linkse motorophanging 15. Bout linkse motorophanging : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft)
8. Massakabel 16. Bout van massakabel : 11 N·m (1,1 kg-m, 8,0 lb-ft)



5D-128 Semi-automatische transmissie: 

11) Verwijder de bevestigingsbouten van de transmissie 
op de motor (1) aan de bovenzijde.

12) Verwijder het wisserblad zoals beschreven in 
“Voorruitwisser uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9D”.

13) Verwijder het bovenste schutbord zoals beschreven 
in “Onderdelen schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

14) Ondersteun de motor met een steuninrichting (1).

LET OP!
 

Plaats de steuninrichting niet onder het 
uitstekende deel A. Als u dit doet, dan kan dit 
deel worden vervormd.
 

15) Verwijder de voorste aandrijfassen en de tussenas 
zoals beschreven in “Voorste aandrijfas uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 3A”.

16) Verwijder uitlaatleiding nr. 2 zoals beschreven in 
“Inbouwen en uitbouwen van uitlaatpijp en demper:  
in hoofdstuk 1K”.

17) Verwijder de onderste plaat van het koppelingshuis 
(1).

18) Ondersteun de transmissie met een 
versnellingsbakkrik.

19) Verwijder de bevestigingsbouten en -moer van de 
transmissie op de motor van de onderkant.

20) Verwijder de linkse motorophanging (1) met de steun 
(2).

21) Verwijder de bouten (1) van de achterste 
motorophangsteun.

22) Verwijder andere bevestigde onderdelen van de 
transmissie, indien van toepassing.

23) Trek de transmissie naar buiten zodat u de ingaande 
as van de koppelingsplaat kunt loshalen. Laat deze 
daarna zakken.

1
I4RS0B540054-01

1

A

I4RS0A520019-01

1
I4RS0A520020-01

2

1

I4RS0B540055-01

1

I4RS0B540056-01



Semi-automatische transmissie: 5D-129

Opnieuw monteren

LET OP!
 

• Zorg dat u de oliekeerringlip niet langs de 
aandrijfas laat schuren terwijl u de 
transmissie omhoog brengt.

• Klop niet met een hamer op de 
askoppeling wanneer u deze monteert in 
het differentieeltandwiel.

 

De demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het opnieuw monteren. Neem daarbij de volgende 
punten in acht.

• Trek alle bouten en moeren met het voorgeschreven 
koppel aan zoals beschreven in “Onderdelen van de 
semi-automatische transmissie-eenheid: ”. 

• Maak de klemmen van de bedrading stevig vast.
• Vul transmissie-olie bij zoals beschreven in 

“Olieverversing bij semi-automatische transmissie: ”.
• Vul het koelsysteem met koelvloeistof zoals 

beschreven in “Doorspoelen en bijvullen van het 
koelsysteem:  in hoofdstuk 1F”.

• Sluit de accu weer aan en controleer de werking van 
de motor, de koppeling en de transmissie.

Onderdelen van semi-automatische transmissie
U4RS0B5406024

I4RS0B540057-03



5D-130 Semi-automatische transmissie: 

Semi-automatische transmissie demonteren en 
monteren

U4RS0B5406025
Demonteren

1) Verwijder het druklager, de ontkoppelingsas en de 
ontkoppelingsvork van de rechterbehuizing zoals 
beschreven in “Onderdelen van het 
ontkoppelingssysteem uitbouwen en inbouwen: ”.

2) Verwijder de schakel- en selectieactuator zoals 
beschreven in “Schakel- en selectieactuator 
uitbouwen en inbouwen: ”.

3) Verwijder de achteruitrijlichtschakelaar (1) met 
pakking.

4) Verwijder de bescherming (1) en de toerentalsensor 
van de ingaande as.

5) Verwijder de bout van de as van het omkeertandwiel 
(2) met pakking.

6) Verwijder de bouten van de transmissiebehuizing (1) 
vanaf de buitenzijde en andere bouten (2) vanaf de 
zijde van de koppelingsbehuizing.

1. Rechterbehuizing
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op 
het pasvlak van de rechterbehuizing.

17. Buitenste loopring van linkerlager van 
secundaire as 

33. Draadklem

2. Linkerbehuizing
: Breng afdichtmiddel 99000-31260 aan op 
het pasvlak van de linkerbehuizing.

18. Vulring 34. Bout achteruitversnellingshendel 
nr. 1

3. Ingaande as 19. Pakking 35. Bout achteruitversnellingshendel 
nr. 2
: Breng schroefdraadborgmiddel 
99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

4. Secundaire as 20. Blokkeerkogel
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 
aan rondom het schroefdraaddeel van de bout.

36. Omkeertandwiel 
achteruitversnelling

5. Differentieeleenheid 21. Oliepeil-/vulplug 37. Bout as omkeertandwiel
6. Schakel- en selectieactuator 22. Achteruitrijlichtschakelaar 38. As van omkeertandwiel
7. Toerentalsensor van de uitgaande as (VSS) 23. Bout van schakel- en selectieactuator

: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 
aan rondom het schroefdraaddeel van de bout.

39. Pakking

8. Bout van de toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS)

24. Klembeugel bedradingsbundel : 5 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)

9. O-ring
: Breng vet 99000-25010 aan.

25. Toerentalsensor van de ingaande as : 37 N·m (3,7 kg-m, 27,0 lb-ft)

10. Oliekeerring
: Smeer vet 99000-25010 op de 
oliekeerringlip.

26. Bout van toerentalsensor van de ingaande as : 39 N·m (3,9 kg-m, 28,5 lb-ft)

11. Buitenste loopring 27. Bescherming : 40 N·m (4,0 kg-m, 29,0 lb-ft)
12. Magneet 28. Bout van bescherming : 18 N·m (1,8 kg-m, 13,0 lb-ft)
13. Afdekking secundaire as 29. Neutraalstartschakelaar : 8 N·m (0,8 kg-m, 6,0 lb-ft)
14. Buitenste loopring van rechterlager van 

secundaire as 
30. Bout klembeugel bedradingsbundel : 29 N·m (2,9 kg-m, 21,0 lb-ft)

15. Oliekeerring van ingaande as
: Smeer vet 99000-25010 op de 
oliekeerringlip.

31. Bout transmissiebehuizing : 17 N·m (1,7 kg-m, 13,0 lb-ft)

16. Oliekanaal 32. Olieaftapplug : Niet opnieuw gebruiken.

1

I4RS0B540058-01

1

2

I4RS0B540059-01

I4RS0B540062-02



Semi-automatische transmissie: 5D-131

7) Verwijder de linkerbehuizing (1) met het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09912–34510

8) Trek de as van het omkeertandwiel (1) uit en neem 
vervolgens het omkeertandwiel van de 
achteruitversnelling (2) eruit.

9) Verwijder de achteruitversnellingshendel (3).
10) Verwijder de magneet van de rechterbehuizing.

11) Tik het uiteinde van de ingaande as er met een 
kunststof hamer uit, druk het naar buiten als de 
eenheid iets uit de behuizing komt. Neem vervolgens 
de eenheid van de ingaande as (1), de eenheid van 
de secundaire as (2) en de eenheid van de 
schakelas (3) er tegelijkertijd uit.

12) Neem de differentieeleenheid (4) eruit.

Inbouwen

1) Monteer het differentieelhuis (1).
2) Verbind de eenheden van de ingaande as (2), de 

secundaire as (3) en de schakelas (4) met elkaar en 
monteer ze in de rechterbehuizing. Let hierbij op dat 
de oliekeerring niet wordt beschadigd door de 
spievertanding van de ingaande as.

OPMERKING

• Het rechterlager van de ingaande as op de 
as kan in de rechterbehuizing worden 
gemonteerd door de as er met een 
kunststof hamer in te tikken.

• Controleer of de secundaire as in het 
kroonwiel grijpt tijdens het monteren.

 

3) Monteer de magneet (1) op de rechterbehuizing (2).

1

(A)

I4RS0B540060-01

I4RS0B540061-01

1
2

4

3

I4RS0B540063-01

2

3

1

4

I4RS0B540064-01

1

2
I4RS0B540224-01



5D-132 Semi-automatische transmissie: 

4) Plaats de achteruitversnellingshendel (1) zoals 
aangegeven in de afbeelding. Breng alleen 
schroefdraadborgmiddel aan op bout nr. 2 van de 
achteruitversnellingshendel (2) en trek vervolgens 
bout nr. 1 (3) en bout nr. 2 van de 
achteruitversnellingshendel met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van achteruitversnellingshendel nr. 1 en nr. 
2 (a):  17 N·m (1,7 kgf-m, 13,0 lb-ft)

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110 
(Thread Lock Cement Super 1322)

5) Monteer de as van het omkeertandwiel (1) en het 
omkeertandwiel van de achteruitversnelling (2) en 
lijn vervolgens “a” in de as uit met “b” in de behuizing 
zoals aangegeven in de afbeelding.

6) Reinig de pasvlakken van de rechter- en 
linkerbehuizing, breng zo veel afdichtmiddel aan op 
de rechterbehuizing (1) (zie de afbeelding) dat het 
deel een diameter van 1,5 mm (0,059 in.) heeft. Leg 
het op de linkerbehuizing.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31260 (SUZUKI Bond 
Nr.1217G)

7) Trek de bouten van de behuizing (1) vanaf de 
buitenzijde en andere bouten vanaf de zijde van de 
koppelingsbehuizing met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bout transmissiebehuizing (a):  29 N·m (2,9 kgf-
m, 21,0 lb-ft)

8) Breng schroefdraadborgmiddel aan op de 
schroefdraad van de bout van de as van het 
omkeertandwiel (1) en trek deze samen met de 
nieuwe pakking met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout as omkeertandwiel (a):  29 N·m (2,9 kgf-m, 
21,0 lb-ft)

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110 
(Thread Lock Cement Super 1322)

9) Monteer een nieuwe O-ring op de toerentalsensor 
van de ingaande as.

10) Monteer de toerentalsensor van de ingaande as en 
de bescherming (2).

Aantrekkoppel
Bout van toerentalsensor van de ingaande as:  8 
N·m (0,8 kgf-m, 6,0 lb-ft)
Bout van bescherming (a):  18 N·m (1,8 kgf-m, 
13,0 lb-ft)

11) Monteer de schakel- en selectieactuator zoals 
beschreven in “Schakel- en selectieactuator 
uitbouwen en inbouwen: ”.

I4RS0B540065-02

I4RS0B540066-01

I4RS0B540067-01

2. Lange bout

I4RS0B540068-02

2

(b)

1, (a), “A”

I4RS0B540069-01



Semi-automatische transmissie: 5D-133

12) Sluit 3 stekkers aan op de klembeugel van de 
bedradingsbundel en monteer vervolgens de 
klembeugel van de bedradingsbundel (1).

13) Monteer het druklager, de ontkoppelingsas en de 
ontkoppelingsvork op de rechterbehuizing zoals 
beschreven in “Onderdelen van het 
ontkoppelingssysteem uitbouwen en inbouwen: ”.

Linkerbehuizing demonteren en monteren
U4RS0B5406026

Demonteren

1) Verwijder de vulring (1) en het oliekanaal (2).

2) Verwijder de buitenste loopring van het linkerlager 
van de secundaire as (1) en de vulring (2) met 
behulp van het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09930–30104
(B):  09941–64511

3) Verwijder de oliekeerring aan differentieelzijde (1) 
met het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–50121

4) Verwijder de buitenste loopring van het 
differentieelzijlager en de vulring met het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123

Monteren

1) Monteer de buitenste loopring van het 
differentieelzijlager met het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–85210

2. Stekker van de achteruitrijlichtschakelaar
3. Stekker van de toerentalsensor van de ingaande as
4. Stekker van de neutraalstartschakelaar

I4RS0B540070-01

2

1

I4RS0B540071-01

1

2

(A)

(B)

I4RS0B540072-02

(A)

1

I4RS0B540073-01

(A)

I4RS0B540074-01

(A)

I4RS0B540221-01



5D-134 Semi-automatische transmissie: 

2) Monteer de oliekeerring aan differentieelzijde met 
het speciale gereedschap en breng vet aan op de 
oliekeerringlip.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123
(B):  09951–16090

:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

3) Kies de vulring van het linkerlager van de secundaire 
as zoals beschreven in “Afstellen van de 
voorspanning van het conisch rollager van de 
secundaire as: ”.

4) Monteer de buitenste loopring van het linkerlager 
van de secundaire as en de vulring met behulp van 
het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123
(B):  09924–07720

5) Monteer de vulring (1) en het oliekanaal (2).

Afstellen van de voorspanning van het conisch 
rollager van de secundaire as

U4RS0B5406027
OPMERKING

Stel de voorspanning van het linkerlager van 
het differentieel af zoals beschreven in 
“Afstellen van de voorspanning van het 
linkerlager van het differentieel: ”, na het 
vervangen van het differentieelzijlager, de 
rechterbehuizing en de linkerbehuizing.
 

1) Monteer de secundaire as en het differentieelhuis op 
de rechterbehuizing.

2) Monteer de vulring (1) op de linkerbehuizing (2).

OPMERKING

Wanneer u het linkerlager van de secundaire 
as opnieuw gebruikt, moet u eerst een 
vulring monteren die dezelfde dikte heeft als 
de originele vulring. Als u een nieuw 
linkerlager van de secundaire as monteert, 
moet u eerst een vulring kiezen en monteren 
die minder dik is dan de originele vulring.
 

3) Monteer de buitenste loopring van het linkerlager 
van de secundaire as met behulp van het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123
(B):  09924–07720

(A)

(B)

I4RS0B540075-01

(A)

(B)

I4RS0B540076-01

2

1

I4RS0B540071-01

I4RS0B540077-02

(A)

(B)

I4RS0B540078-01



Semi-automatische transmissie: 5D-135

4) Monteer de linkerbehuizing (1) op de 
rechterbehuizing (2) met de behuizingbouten.

Aantrekkoppel
Bout transmissiebehuizing (a):  29 N·m (2,9 kgf-
m, 21,0 lb-ft)

5) Draai de secundaire as (1) en het differentieelhuis 
(2) 2 of 3 maal naar rechts en naar links zodat het 
lager zich kan zetten met behulp van het speciale 
gereedschap en een momentsleutel.

6) Meet de voorspanning met behulp van het speciale 
gereedschap en een momentsleutel en registreer de 
voorspanning (bij het starten) als [a].

Speciaal gereedschap
(A):  09928–06050

7) Verwijder de linkerbehuizing en de secundaire as en 
monteer vervolgens de linkerbehuizing op de 
rechterbehuizing met de bouten van de 
transmissiebehuizing.

Aantrekkoppel
Bout transmissiebehuizing:  29 N·m (2,9 kgf-m, 
21,0 lb-ft)

8) Draai het differentieelhuis (1) 2 of 3 maal naar rechts 
en naar links zodat het lager zich kan zetten met 
behulp van het speciale gereedschap en een 
momentsleutel.

Speciaal gereedschap
(A):  09928–06050

9) Meet de voorspanning met behulp van het speciale 
gereedschap en een momentsleutel en registreer de 
voorspanning (bij het starten) als [b].

10) Bereken de voorspanning van het lager van de 
secundaire as aan de hand van de onderstaande 
formule. Als de berekende voorspanning buiten het 
voorgeschreven bereik valt, dient u een vulring te 
kiezen waarmee de voorgeschreven waarden zoals 
vermeld in de onderstaande tabel wel worden 
verkregen.
[a]: Lagervoorspanning van lager van secundaire 
as en differentieellager gemeten in stap 6)
[b]: Lagervoorspanning van differentieellager 
gemeten in stap 9)
Voorspanning van conisch rollager van 
secundaire as (bij het starten) = voorspanning [a] 
– voorspanning [b]

Voorspanning (bij het starten) voor nieuw 
linkerlager
3,1 – 6,2 N·m (0,3 – 0,6 kg-cm, 2,5 – 4,5 lb-ft)

Voorspanning voor opnieuw gebruikt linkerlager
1,9 – 3,9 N·m (0,2 – 0,4 kg-cm, 1,5 – 3,0 lb-ft)

OPMERKING

• De voorspanning verandert met ongeveer 
1,2 N·m (0,1 kg-m, 1,0 lb-ft) bij een wijziging 
van de vulringdikte met 0,05 mm (0,0020 
in.).

• Gebruik een dikkere vulring voor een 
hogere voorspanning.

 

11) Verwijder de linkerbehuizing en het differentieelhuis.

3. Lange bout

I4RS0B540079-02

I4RS0B540080-01

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

A 1,55 (0,0610) J 1,95 (0,0768)
B 1,60 (0,0630) K 2,00 (0,0787)
C 1,65 (0,0650) L 2,05 (0,0807)
D 1,70 (0,0669) M 2,10 (0,0827)
E 1,75 (0,0689) N 2,15 (0,0846)
F 1,80 (0,0709) P 2,20 (0,0866)
G 1,85 (0,0728) Q 2,25 (0,0886)
H 1,90 (0,0748) — —

I4RS0B540081-01



5D-136 Semi-automatische transmissie: 

Aanpassen van de vulring voor het lager van de 
ingaande as

U4RS0B5406028

1) Meet afstand “a” en “b” met een schuifmaat.

2) Kies een vulring waarmee een waarde binnen het 
voorgeschreven bereik wordt verkregen.

Vulringdikte:
0 £ “b” – “a” – (vulringdikte) £ 0,1 mm (0,0039 in.)

Afstellen van de voorspanning van het 
linkerlager van het differentieel

U4RS0B5406029
OPMERKING

Voer deze handeling uit bij het vervangen van 
het differentieelzijlager, de rechterbehuizing 
of de linkerbehuizing.
 

1) Monteer het differentieelhuis op de rechterbehuizing.

2) Monteer de linkerbehuizing (1) op de 
rechterbehuizing (2) met de behuizingbouten.

Aantrekkoppel
Bout transmissiebehuizing (a):  29 N·m (2,9 kgf-
m, 21,0 lb-ft)

3) Draai het differentieel (1) 2 of 3 maal naar rechts en 
naar links zodat het lager zich kan zetten met behulp 
van het speciale gereedschap en een 
momentsleutel.

4) Meet de voorspanning met behulp van het speciale 
gereedschap en een momentsleutel.

Speciaal gereedschap
(A):  09928–06050

5) Als de voorspanning buiten het voorgeschreven 
bereik valt, dient u een vulring te kiezen waarmee de 
voorgeschreven waarden zoals vermeld in de 
onderstaande tabel wel worden verkregen.

Voorspanning (bij het starten) voor nieuw 
linkerlager
0,8 – 1,6 N·m (8 – 16 kg-cm, 6,0 – 11,5 lb-ft)

Voorspanning (bij het starten) voor opnieuw 
gebruikt linkerlager
0,5 – 1,0 N·m (5 – 10 kg-cm, 4,0 – 7,5 lb-ft)

OPMERKING

De voorspanning verandert met ongeveer 0,6 
– 0,7 N·m (6 – 7 kg-cm, 0,45 – 0,51 lb-ft) bij 
een wijziging van de vulringdikte met 0,05 
mm (0,0020 in.).
 

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

F 1,80 (0,0709) N 2,15 (0,0846)
G 1,85 (0,0728) P 2,20 (0,0866)
H 1,90 (0,0748) Q 2,25 (0,0886)
J 1,95 (0,0768) R 2,30 (0,0906)
K 2,00 (0,0787) S 2,35 (0,0925)
L 2,05 (0,0807) T 2,40 (0,0945)
M 2,10 (0,0827) — —

I4RS0B540082-01

3. Lange bout

I4RS0B540079-02



Semi-automatische transmissie: 5D-137

6) Verwijder de linkerbehuizing en het differentieelhuis.

Rechterbehuizing demonteren en monteren
U4RS0B5406030

Demonteren

1) Verwijder de oliekeerring aan differentieelzijde (1) 
met het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–50121

2) Verwijder de oliekeerring van de ingaande as (1) met 
het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09923–74510
(B):  09930–30104

3) Verwijder de buitenste loopring van het rechterlager 
van de secundaire as met behulp van het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09923–74510
(B):  09930–30104

4) Verwijder de afdekking van de secundaire as.

5) Verwijder de buitenste loopring van het 
differentieelzijlager met het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09942–15511
(B):  09944–96011

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

A 1,20 (0,0472) H 1,55 (0,0610)
B 1,25 (0,0492) J 1,60 (0,0630)
C 1,30 (0,0512) K 1,65 (0,0650)
D 1,35 (0,0531) L 1,70 (0,0669)
E 1,40 (0,0551) M 1,75 (0,0689)
F 1,45 (0,0571) N 1,80 (0,0709)
G 1,50 (0,0591) — —

I4RS0B540081-01

(A)

1

I4RS0B540083-01

(B)

(A)

1

I4RS0B540084-01

(B)

(A)

I4RS0B540085-01

(B)

(A)

I4RS0B540086-01



5D-138 Semi-automatische transmissie: 

Monteren

1) Monteer de buitenste loopring van het 
differentieelzijlager met het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010
(B):  09951–46010

2) Monteer de afdekking van de secundaire as (1) 
zoals getoond in de afbeelding.

3) Monteer de buitenste loopring van de secundaire as 
met behulp van het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–70123
(B):  09951–16030

4) Pers de oliekeerring van de ingaande as (1) in, in de 
positie die wordt aangegeven in de afbeelding, met 
behulp van het speciale gereedschap en breng vet 
aan op de oliekeerringlip.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75830

“A”:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

Montagepositie oliekeerring
“a”: 14,9 – 15,5 mm (0,58 – 0,61 in.)

5) Monteer de oliekeerring aan differentieelzijde met 
het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09951–46010

[A]: Bovenzijde
2. Smeeropening

(B)

(A)

I4RS0B540087-01

I4RS0B540088-03

(A)

(B)

I4RS0B540222-01

I4RS0B540089-01

(A)

I4RS0B540090-02



Semi-automatische transmissie: 5D-139

Onderdelen van de ingaande as
U4RS0B5406031

I4RS0B540091-02

1. Ingaande as 9. 3de tandwiel 17. Synchromesh-mof 5e versnelling
2. Stalen kogel 10. Naaldlager 18. Synchromesh-veer 5de versnelling
3. Rechterlager van ingaande as 11. Veerring 19. Synchromesh-spie 5de versnelling
4. Synchromesh-mof hoge versnellingen 12. Drukring 5de tandwiel 20. Synchromesh-naaf 5de versnelling
5. Synchromesh-veer hoge versnellingen 13. 4de tandwiel 21. Synchromesh-ring 5de tandwiel
6. Synchromesh-spie hoge versnellingen 14. Synchromesh-ring 4de tandwiel 22. 5de tandwiel
7. Synchromesh-naaf hoge versnellingen 15. Afstandsring : Breng transmissie-olie aan.

8. Synchromesh-ring 3de tandwiel 16. Linkerlager van de ingaande as



5D-140 Semi-automatische transmissie: 

Ingaande as demonteren en monteren
U4RS0B5406032

Demonteren

1) Verwijder het 5de tandwiel (1), de mof- en 
naafeenheid van de synchromesh voor de 5de 
versnelling (2), de synchromesh-ring en het 
linkerlager van de ingaande as (3) tegelijkertijd met 
behulp van een lagertrekker (5), een metalen staaf 
(4) en een hydraulische pers.

2) Verwijder het naaldlager en de afstandsring.
3) Verwijder de veerring.
4) Verwijder de drukring (1) van het 5de tandwiel en de 

stalen kogel (2).
5) Verwijder het 4de tandwiel (3), de synchromesh-ring, 

het naaldlager van het 4de tandwiel en de 
afstandsring.

6) Verwijder de veerring.

7) Verwijder het 3de tandwiel (1), de synchromesh-ring 
en de mof- en naafeenheid van de synchromesh 
voor hoge versnellingen (2) tegelijkertijd met behulp 
van een lagertrekker (3), een metalen staaf en een 
hydraulische pers.

8) Verwijder het naaldlager.

9) Verwijder het rechterlager van de ingaande as (1) 
met behulp van een hydraulische pers.

Monteren

1) Reinig alle onderdelen grondig, controleer ze op 
afwijkingen en vervang eventueel door nieuwe.

2) Pers het rechterlager van de ingaande as (1) in met 
behulp van het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–80113

3) Monteer het naaldlager, het 3de tandwiel en de 
synchromesh-ring (1).

OPMERKING

U kunt de synchromesh-ring voor het 3de 
tandwiel onderscheiden van andere ringen 
aan de hand van de tanden zoals getoond in 
de afbeelding.
 

I4RS0B540092-01

I4RS0B540093-01

I4RS0B540094-01

I4RS0B540095-01

(A)

1

I4RS0B540096-01

I4RS0B540097-02



Semi-automatische transmissie: 5D-141

4) Monteer de synchromesh-mof voor hoge 
versnellingen (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën 
(2) in en plaats daarna de veer (1) zoals getoond in 
de afbeelding.

Montagepositie synchromesh-spie
A = B

5) Monteer de mof- en naafeenheid van de 
synchromesh voor hoge versnellingen (1) op de 
ingaande as met behulp van het speciale 
gereedschap en een hydraulische pers zoals 
getoond in de afbeelding.

OPMERKING

• Zorg bij het inpersen van de mof- en 
naafeenheid dat de spiegleuven (2) voor de 
synchromesh-ring zijn uitgelijnd met de 
spieën (3) in de mof- en naafeenheid.

• Controleer of het 3de tandwiel vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid heeft 
ingeperst.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–07730

6) Kies een veerring (1) aan de hand van de 
onderstaande tabel en monteer de ring zodanig dat 
de speling “a” tussen de veerring en de groef 0,1 mm 
of minder wordt.

7) Monteer de afstandsring en het naaldlager.
8) Monteer de synchromesh-ring (1) en het 4de 

tandwiel.

[A]: Zijde van 4de tandwiel

I4RS0B540098-01

[A]: Zijde van 4de tandwiel

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

A 2,28 (0,0898) D 2,46 (0,0969)
B 2,34 (0,0921) E 2,52 (0,0992)
C 2,40 (0,0945) F 2,58 (0,1016)

I4RS0B540099-02

1

“a”

I4RS0B540100-01



5D-142 Semi-automatische transmissie: 

OPMERKING

• U kunt de synchromesh-ring voor het 4de 
tandwiel onderscheiden van andere ringen 
aan de hand van de tanden zoals getoond 
in de afbeelding.

• Zorg dat de spiegleuven (2) van de 
synchromesh-ring zijn uitgelijnd met de 
spieën (3) bij het inpersen van de mof- en 
naafeenheid.

 

9) Monteer de stalen kogel (1) op de ingaande as (2) 
en monteer vervolgens de drukring van het 5de 
tandwiel (3) op de ingaande as. Lijn hierbij de gleuf 
van de ring uit met de stalen kogel.

10) Kies een veerring (1) aan de hand van de 
onderstaande tabel en monteer de ring zodanig dat 
de speling “a” tussen de veerring en de groef 0,1 mm 
of minder wordt.

11) Monteer de afstandsring, het naaldlager, het 5de 
tandwiel en de synchromesh-ring (1).

OPMERKING

U kunt de synchromesh-ring voor het 5de 
tandwiel onderscheiden van andere ringen 
aan de hand van de tanden van de 
synchromesh-ring.
 

12) Monteer de synchromesh-mof voor de 5de 
versnelling (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën (2) in 
en plaats daarna de veer (1) zoals getoond in de 
afbeelding.

Montagepositie synchromesh-spie
A = B

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

A 2,28 (0,0898) D 2,46 (0,0969)
B 2,34 (0,0921) E 2,52 (0,0992)
C 2,40 (0,0945) F 2,58 (0,1016)

I4RS0B540101-01

I4RS0B540102-01

1

“a”

I4RS0B540103-01

[A]: Zijde van linkerlager van ingaande as

I4RS0B540104-01

I4RS0B540105-01



Semi-automatische transmissie: 5D-143

13) Monteer de mof- en naafeenheid van de 
synchromesh voor de 5de versnelling (1) met behulp 
van het speciale gereedschap en een hydraulische 
pers zoals getoond in de afbeelding.

OPMERKING

• Zorg bij het inpersen van de mof- en 
naafeenheid dat de spiegleuven (2) voor de 
synchromesh-ring zijn uitgelijnd met de 
spieën (3) in de mof- en naafeenheid.

• Controleer of het 5de tandwiel vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid heeft 
ingeperst.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–07720

14) Monteer het linkerlager van de ingaande as (1) met 
behulp van het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010

Controle van de ingaande as
U4RS0B5406033

Axiale speling van het 3de tandwiel
Controleer de axiale speling van het 3de tandwiel met 
behulp van een voelermaat.
Vervang het 3de tandwiel als de speling buiten het 
voorgeschreven bereik is.

Axiale speling “a” van 3de tandwiel
Standaard:
0,10 – 0,35 mm (0,0039 – 0,0138 in.)
Slijtagegrens:
0,35 mm (0,0138 in.)

Axiale speling van het 5de tandwiel
Controleer de axiale speling van het 5de tandwiel (1) 
met behulp van een meetklok.
Vervang het 5de tandwiel of de drukring van het 5de 
tandwiel als de speling buiten het voorgeschreven bereik 
is.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701
(C):  09952–06010

Axiale speling van 5de tandwiel
Standaard:
0,10 – 0,50 mm (0,0039 – 0,0197 in.)
Slijtagegrens:
0,50 mm (0,0197 in.)

[A]: Zijde van linkerlager van ingaande as

I4RS0B540106-02

1

(A)

I4RS0B540107-01

1. 3de tandwiel

I4RS0B540108-01

I4RS0B540109-01



5D-144 Semi-automatische transmissie: 

Axiale speling van het 4de tandwiel
Controleer de axiale speling van het 4de tandwiel (1) 
met behulp van het speciale gereedschap.
Vervang het 4de tandwiel of de drukring van het 5de 
tandwiel als de speling buiten het voorgeschreven bereik 
is.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Axiale speling “a” van 4de tandwiel
Standaard:
0,10 – 0,55 mm (0,0039 – 0,0217 in.)
Slijtagegrens:
0,55 mm (0,0217 in.)

Radiale speling van 3de, 4de en 5de tandwiel
Controleer de radiale speling tussen elk tandwiel en de 
as met behulp van het speciale gereedschap.
Vervang het tandwiel, het naaldlager of de ingaande as 
als de speling buiten het voorgeschreven bereik is.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Radiale speling "a" van 3de, 4de of 5de tandwiel
Standaard:
0,015 – 0,058 mm (0,0006 – 0,0023 in.)
Slijtagegrens:
0,058 mm (0,0023 in.)

Synchromesh-onderdelen
Controleer speling “a” tussen de ring (1) en het tandwiel 
(2) met behulp van een voelermaat (3), elke 
afgeschuinde tand van het tandwiel, de synchromesh-
ring en de synchromesh-mof. Vervang onderdelen indien 
nodig.

Speling tussen synchromesh-ring en tandwiel
Slijtagegrens "a": 0,8 mm (0,031 in.)

Ingaande as

1) Controleer de ingaande as op slijtage en 
beschadiging.

2) Meet de buitendiameter van het tapoppervlak van de 
ingaande as met behulp van een micrometer. 
Vervang de ingaande as als de buitendiameter 
kleiner is dan de slijtagegrens.

Buitendiameter “a”
Slijtagegrens: 33,985 mm (1,3380 in.)

Buitendiameter “b”
Slijtagegrens: 30,985 mm (1,2199 in.)

I4RS0B540110-01

I4RS0B540111-01

I4RS0B540112-01

I4RS0B540113-01



Semi-automatische transmissie: 5D-145

3) Controleer de slingering van de ingaande as met 
behulp van het speciale gereedschap. Vervang de 
ingaande as als de maximale slingering wordt 
overschreden.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Slingering van ingaande as
Slijtagegrens: 0,03 mm (0,0012 in.)

Lager van ingaande as
Controleer of het lager soepel draait en vervang het 
lager als het niet normaal werkt.

I4RS0B540114-01

I4RS0B540225-01



5D-146 Semi-automatische transmissie: 

Onderdelen van de secundaire as
U4RS0B5406034

I4RS0B540115-01

1. Secundaire as 8. Synchromesh-ring 1ste tandwiel 15. 5de aangedreven tandwiel
2. Rechterlager secundaire as 9. 1ste tandwiel 16. 4de aangedreven tandwiel
3. Synchromesh-mof lage versnellingen 10. Naaldlager 17. 3de aangedreven tandwiel
4. Veerring 11. Afstandsring 18. Afstandsring 3de en 4de tandwiel
5. Synchromesh-veer lage versnellingen 12. 2de tandwiel : Breng transmissie-olie aan.

6. Synchromesh-spie lage versnellingen 13. Synchromesh-ring 2de tandwiel
7. Synchromesh-naaf lage versnellingen 14. Linkerlager secundaire as



Semi-automatische transmissie: 5D-147

Secundaire as demonteren en monteren
U4RS0B5406035

Demonteren

1) Verwijder het rechterlager van de secundaire as (1) 
met behulp van een metalen staaf (2), een 
lagertrekker (3) en een hydraulische pers, en 
verwijder het linkerlager op dezelfde manier.

2) Verwijder de veerring (1) met behulp van 2 
afgeplatte staven (2) of iets dergelijks.

3) Verwijder de 4de (1) en 5de (2) aangedreven 
tandwielen met behulp van een hydraulische pers.

4) Verwijder de afstandsring van het 3de en 4de 
tandwiel.

5) Verwijder het 3de aangedreven tandwiel (1) met 
behulp van een lagertrekker (2) en een hydraulische 
pers.

6) Verwijder het 2de tandwiel, het naaldlager, de 
synchromesh-ring en de afstandsring.

7) Verwijder de veerring.
8) Verwijder de mof- en naafeenheid van de 

synchromesh voor lage versnellingen (1) en het 1ste 
tandwiel (2) met behulp van een lagertrekker en een 
hydraulische pers.

9) Verwijder het naaldlager.

Monteren

1) Reinig alle onderdelen grondig, controleer ze op 
afwijkingen en vervang eventueel door nieuwe.

2) Monteer het naaldlager.
3) Monteer het 1ste tandwiel (1) en de synchromesh-

ring (2).

I4RS0B540116-01

2

1

I4RS0B540117-01

I4RS0B540118-01

I4RS0B540119-01

I4RS0B540120-01



5D-148 Semi-automatische transmissie: 

OPMERKING

U kunt de synchromesh-ring voor het 1ste 
tandwiel onderscheiden van andere ringen 
aan de hand van de tanden zoals getoond in 
de afbeelding.
 

4) Monteer de synchromesh-mof voor lage 
versnellingen (4) op de naaf (3), steek er 3 spieën 
(2) in en plaats daarna de veer (1) zoals getoond in 
de afbeelding.

Montagepositie synchromesh-spie
A = B

5) Monteer de mof- en naafeenheid van de 
synchromesh voor lage versnellingen (1) op de 
secundaire as met behulp van het speciale 
gereedschap en een hydraulische pers zoals 
getoond in de afbeelding.

OPMERKING

• Zorg bij het inpersen van de mof- en 
naafeenheid dat de spiegleuven (2) voor de 
synchromesh-ring zijn uitgelijnd met de 
spieën (3) in de mof- en naafeenheid.

• Controleer of het 1ste tandwiel vrij draait 
nadat u de mof- en naafeenheid heeft 
ingeperst.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–07730

6) Kies een veerring (1) aan de hand van de 
onderstaande tabel en monteer de ring zodanig dat 
de speling “a” tussen de veerring en de groef 0,1 mm 
of minder wordt.

7) Monteer de afstandsring en het naaldlager.

[A]: Zijde van 2de tandwiel

I4RS0B540121-01

I4RS0B540122-01

[A]: Zijde van 2de tandwiel

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

A 2,28 (0,0898) D 2,46 (0,0969)
B 2,34 (0,0921) E 2,52 (0,0992)
C 2,40 (0,0945) F 2,58 (0,1016)

I4RS0B540123-01

1

“a”

I4RS0B540124-01



Semi-automatische transmissie: 5D-149

8) Monteer de synchromesh-ring (1) en het 2de 
tandwiel.

OPMERKING

• U kunt de synchromesh-ring voor het 2de 
tandwiel onderscheiden van andere ringen 
aan de hand van de tanden zoals getoond 
in de afbeelding.

• Zorg dat de spiegleuven (2) van de 
synchromesh-ring zijn uitgelijnd met de 
spieën (3) bij het inpersen van de mof- en 
naafeenheid.

 

9) Monteer het 3de aangedreven tandwiel (1) met 
behulp van het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers zoals getoond in de afbeelding.

Speciaal gereedschap
(A):  09940–51710

10) Monteer de 3de en 4de afstandsring.

11) Monteer het 4de (1) en 5de (2) aangedreven 
tandwiel met behulp van het speciale gereedschap 
en een hydraulische pers zoals getoond in de 
afbeelding.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–07720

12) Kies een veerring (1) aan de hand van de 
onderstaande tabel en monteer de ring zodanig dat 
de speling “a” tussen de veerring en de groef 0,1 mm 
of minder wordt.

13) Monteer het linkerlager van de secundaire as (1) met 
behulp van het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–80113

I4RS0B540125-01

(A)

1

I4RS0B540126-01

Merkteken
Dikte in mm 

(in.)
Merkteken

Dikte in mm 
(in.)

A 2,22 (0,0874) F 2,52 (0,0992)
B 2,28 (0,0898) G 2,58 (0,1016)
C 2,34 (0,0921) H 2,64 (0,1039)
D 2,40 (0,0945) J 2,70 (0,1063)
E 2,46 (0,0969) — —

1

2

(A)

I4RS0B540127-01

1

“a”

I4RS0B540128-01

(A)

1

I4RS0B540129-01



5D-150 Semi-automatische transmissie: 

14) Monteer het rechterlager van de secundaire as (1) 
met behulp van het speciale gereedschap en een 
hydraulische pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–80113

Controle van de secundaire as
U4RS0B5406036

Axiale speling van het 1ste tandwiel
Controleer de axiale speling van het 1ste tandwiel met 
behulp van een voelermaat.
Vervang het 1ste tandwiel als de speling buiten het 
voorgeschreven bereik is.

Axiale speling “a” van 1ste tandwiel
Standaard:
0,10 – 0,35 mm (0,0039 – 0,0138 in.)
Slijtagegrens:
0,35 mm (0,0138 in.)

Axiale speling van het 2de tandwiel
Controleer de axiale speling van het 2de tandwiel met 
behulp van een voelermaat.
Vervang het 2de tandwiel als de speling buiten het 
voorgeschreven bereik is.

Axiale speling “b” van 2de tandwiel
Standaard:
0,10 – 0,50 mm (0,0039 – 0,0197 in.)
Slijtagegrens:
0,50 mm (0,0197 in.)

Radiale speling van 1ste en 2de tandwiel
Controleer de radiale speling tussen elk tandwiel en de 
as met behulp van het speciale gereedschap.
Vervang het tandwiel, het naaldlager of de secundaire as 
als de speling buiten het voorgeschreven bereik is.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Radiale speling “a”
Standaard:
0,015 – 0,056 mm (0,0006 – 0,0022 in.)
Slijtagegrens:
0,056 mm (0,0022 in.)

Synchromesh-onderdelen
Controleer speling “a” tussen de ring (1) en het tandwiel 
(2) met behulp van een voelermaat (3), elke 
afgeschuinde tand van het tandwiel, de synchromesh-
ring en de synchromesh-mof. Vervang onderdelen indien 
nodig.

Speling tussen synchromesh-ring en tandwiel
Slijtagegrens "a": 0,8 mm (0,031 in.)

1. 1ste tandwiel
2. 2de tandwiel

(A)

1

I4RS0B540130-01

I4RS0B540131-01

I4RS0B540132-01

I4RS0B540112-01



Semi-automatische transmissie: 5D-151

Secundaire as

1) Controleer de secundaire as (1) op slijtage en 
beschadigingen.

2) Meet de buitendiameter van het tapoppervlak van de 
secundaire as met behulp van een micrometer. 
Vervang de secundaire as als de buitendiameter 
kleiner is dan de slijtagegrens.

Buitendiameter “a”
Slijtagegrens: 33,985 mm (1,3380 in.)

3) Controleer de slingering van de secundaire as met 
behulp van het speciale gereedschap. Vervang de 
secundaire as als de slingering de grenswaarde 
overschrijdt.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Slingering van secundaire as
Slijtagegrens: 0,03 mm (0,0012 in.)

Lager van secundaire as
Controleer of het lager soepel draait en vervang het 
lager als het niet normaal werkt.

I4RS0B540133-01

I4RS0B540134-01

I4RS0B540225-01



5D-152 Semi-automatische transmissie: 

Onderdelen van de schakelas
U4RS0B5406037

I4RS0B540135-04

1. Schakelas lage versnellingen 10. Schakelkop 5de tandwiel
2. Veerring 11. Schakelas 5de tandwiel
3. Bout schakelvork lage versnellingen

: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

12. Bout schakelvork hoge versnellingen
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de bout.

4. Schakelvork lage versnellingen 13. Bout schakelvork hoge versnellingen
5. Veerpen 14. Schakelas hoge versnellingen
6. Schakelkop lage versnellingen 15. Schakelarm omkeertandwiel
7. Schakelvork 5de tandwiel : 16 N·m (1,6 kg-m, 11,5 lb-ft)
8. Rechte pen : Niet opnieuw gebruiken.
9. Veer



Semi-automatische transmissie: 5D-153

Schakelas demonteren en monteren
U4RS0B5406038

Demonteren

1) Verwijder de bout van de schakelvork voor lage 
versnellingen en trek vervolgens de vork uit.

2) Verwijder de veerpen van de schakelas voor lage 
versnellingen (1) met behulp van het speciale 
gereedschap en trek vervolgens de schakelkop voor 
lage versnellingen (2) uit.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–89810

3) Verwijder de veerring (1) van de schakelas voor lage 
versnellingen (2) met behulp van een afgeplatte 
staaf (3) of iets dergelijks.

4) Verwijder de rechte pen van de schakelvork van het 
5de tandwiel.

5) Verwijder de veerring (1) van de schakelas van het 
5de tandwiel (2) met behulp van een afgeplatte staaf 
(5) of iets dergelijks, en trek vervolgens de 
schakelvork van het 5de tandwiel (3) en de veer (4) 
uit.

6) Verwijder de veerring (1) van de schakelas voor 
hoge versnellingen (2) met behulp van een 
afgeplatte staaf (3) of iets dergelijks.

7) Verwijder de bout (1) van de schakelvork voor hoge 
versnellingen en trek vervolgens de vork (2) uit.

8) Verwijder de veerpen van de schakelas van het 5de 
tandwiel (2) met behulp van het speciale 
gereedschap en trek vervolgens de schakelkop van 
het 5de tandwiel (1) uit.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–89810

(A)

1

2

I4RS0B540136-01

3

2

1

I4RS0B540137-01

5

3

2

1

4

I4RS0B540138-01

3

21
I4RS0B540139-01

2

1

I4RS0B540140-01

1

(A)

2

I4RS0B540141-01



5D-154 Semi-automatische transmissie: 

9) Verwijder de veerringen (1) van de schakelas van 
het 5de tandwiel (2) en van de schakelas voor hoge 
versnellingen (3) met behulp van een afgeplatte 
staaf (4) of iets dergelijks, en trek vervolgens de 
schakelas van het 5de tandwiel uit.

10) Verwijder de rechte pen (3) van de schakelarm van 
het omkeertandwiel (1) en trek vervolgens de 
schakelas voor hoge versnellingen (2) uit.

Monteren
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het demonteren. Neem de volgende punten in acht.
• Breng schroefdraadborgmiddel aan op de vorkbout en 

trek deze vervolgens met het voorgeschreven koppel 
aan.

:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110 (Thread 
Lock Cement Super 1322)

Aantrekkoppel
Bout schakelvork lage versnellingen:  16 N·m (1,6 
kgf-m, 11,5 lb-ft)
Bout schakelvork hoge versnellingen:  16 N·m (1,6 
kgf-m, 11,5 lb-ft)

• Monteer de onderdelen in de juiste richting en positie 
zoals beschreven in “Onderdelen van de schakelas: ”.

Controle van de schakelas
U4RS0B5406039

Controleer de speling tussen elke vork (1) en mof (2) 
met behulp van een voelermaat.
Vervang de vork of de mof als de speling de 
grenswaarde overschrijdt.

Speling "a" tussen vork en mof
Slijtagegrens: 0,35 mm

Controleer de onderdelen op slijtage, vervorming of 
schade. Als er defecten zijn, moet het defecte onderdeel 
door een nieuw worden vervangen.

3

4

2

1
I4RS0B540142-01

1

3

2

I4RS0B540143-01

I4RS0B540144-02



Semi-automatische transmissie: 5D-155

Onderdelen van het differentieel
U4RS0B5406040

Differentieel demonteren en monteren
U4RS0B5406041

Demonteren

1) Verwijder het linkerlager (1) en de 
toerentalsensorring (2) met behulp van het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–65135

2) Breng een merkteken (1) aan op het kroonwiel (2) en 
op het differentieelhuis (3).

3) Ondersteun het differentieelhuis met een bankklem 
met zachte wangen. Verwijder de bouten van het 
kroonwiel (4) en neem het kroonwiel eruit.

4) Verwijder het rechterlager (1) met behulp van het 
speciale gereedschap, een lagertrekker (2) en een 
pers.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–85230

I4RS0B540145-01

1. Differentieelzijlager 6. Bout van kroonwiel 11. Afdichtring planeetwiel
2. Toerentalsensorring 7. Rondselas van het differentieel : 124 N·m (12,4 kg-m, 90,0 lb-ft)
3. Pen van de rondselas van het differentieel 8. Afdichtring van het pignontandwiel van het 

differentieel
: Niet opnieuw gebruiken.

4. Differentieelhuis 9. Pignontandwiel van differentieel : Breng transmissie-olie aan.

5. Kroonwiel 10. Planeetwiel van het differentieel

(A)

2
1

I4RS0B540146-01

I4RS0B540147-01

1(A)
2

I4RS0B540148-01



5D-156 Semi-automatische transmissie: 

5) Druk met het speciale gereedschap en een hamer 
de rondselpen van het differentieel naar buiten en 
demonteer de onderdelen.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–89810

Monteren

1) Monteer de afdichtringen van de planeetwielen, de 
planeetwielen, de pignontandwielen, de 
afdichtringen van de pignontandwielen en de 
rondselas in het differentieelhuis.

2) Meet de tandwielspeling met behulp van het speciale 
gereedschap terwijl u één pignontandwiel in de 
richting van het differentieelhuis drukt.
Als de tandwielspeling buiten het voorgeschreven 
bereik is, kies dan een geschikte 
planeetwielafdichtring uit de volgende beschikbare 
grootten. Bevestig de ring en controleer opnieuw of 
de tandwielspeling binnen het voorgeschreven 
bereik valt.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–20607
(B):  09900–20701

Tandwielspeling van planeettandwiel
Standaard: 0,05 – 0,20 mm (0,0020 – 0,0079 in.)

3) Monteer de pen van de rondselas van het 
differentieel met behulp van het speciale 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09922–89810

4) Monteer het kroonwiel (1) op het differentieelhuis (2) 
zoals getoond in de afbeelding en zet het 
differentieel vast in een bankklem met zachte 
wangen. Trek vervolgens de bouten (3) met het 
voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING

Lijn de merktekens (4) op het kroonwiel en 
het differentieelhuis uit.
 

Aantrekkoppel
Bout van kroonwiel (a):  124 N·m (12,4 kgf-m, 
90,0 lb-ft)

5) Monteer de toerentalsensorring (1) met behulp van 
het speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09913–75510
(B):  09944–77030

Dikte in mm (in.) Dikte in mm (in.)
0,50 (0,0197) 0,75 (0,0295)
0,55 (0,0217) 0,80 (0,0315)
0,60 (0,0236) 0,85 (0,0335)
0,65 (0,0256) 0,90 (0,0354)
0,70 (0,0276) 0,95 (0,0374)

(A)

I4RS0B540149-01

I4RS0B540150-01

[A]: Zijde van differentieelhuis

(A)

I4RS0B540149-01

I4RS0B540151-01

(A)

(B)

1

I4RS0B540152-02



Semi-automatische transmissie: 5D-157

6) Monteer het rechterlager (1) met behulp van het 
speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09925–16310

7) Monteer het linkerlager (1) met behulp van het 
speciale gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–74510
(B):  09925–16310

Onderdelen van het deksel van het koppelingshuis en de koppelingsplaat
U4RS0B5406042

(A)

(B)

1

I4RS0B540153-01

(A)

(B)

1

I4RS0B540154-01

I4RS0B540155-01

1. Koppelingsplaat 5. Klem 9. Oliekeerring
: Smeer vet 99000-25010 op de 
oliekeerringlip.

2. Deksel 
koppelingshuis

6. Ontkoppelingsvork
: Breng vet 99000-25010 aan op het uiteinde van de arm van de 
ontkoppelingsvork.

10. Semi-automatische transmissie

3. Bout van deksel van 
koppelingshuis

7. Ontkoppelingsas
: Breng vet 99000-25010 aan op de spiebaan van de 
ontkoppelingsas en op het tandgedeelte van de ontkoppelingsas.

: 19 N·m (1,9 kg-m, 14,0 lb-ft)

4. Koppelingsdruklager 8. E-ring : Niet opnieuw gebruiken.



5D-158 Semi-automatische transmissie: 

Deksel van koppelingshuis en koppelingsplaat 
uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5406043

LET OP!
 

Het deksel van het koppelingshuis en de 
koppelingsplaat dienen altijd samen te 
worden vervangen. Zo niet, dan zal de 
koppeling niet meer kunnen worden 
ontkoppeld en wordt rijden onmogelijk.
 

1) Demonteer de transmissie zoals beschreven in 
“Semi-automatische transmissie-eenheid 
demonteren en opnieuw monteren: ”.

2) Blokkeer het vliegwiel (1) met speciaal gereedschap 
en verwijder de bouten van het deksel van het 
koppelingshuis, het deksel van het koppelingshuis 
(2) en de koppelingsplaat.

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17811

Inbouwen

1) Lijn de koppelingsplaat uit met het midden van het 
vliegwiel met behulp van het speciaal gereedschap 
en bevestig het deksel van het koppelingshuis (1) en 
de bouten (2). Trek de bouten vervolgens met het 
voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING

• Druk terwijl u de bouten van het deksel van 
het koppelingshuis vastdraait, de 
koppelingsplaat met de hand samen met 
behulp van speciaal gereedschap 
(middenleiplaat koppeling), zodat de plaat 
gecentreerd wordt.

• Draai de bouten van het deksel van het 
koppelingshuis gelijkmatig beetje voor 
beetje en diagonaal vast.

 

Speciaal gereedschap
(A):  09924–17811
(B):  09923–36340

Aantrekkoppel
Bout van deksel van koppelingshuis (a):  19 N·m 
(1,9 kgf-m, 14,0 lb-ft)

2) Breng een klein beetje vet aan op de ingaande as (1) 
en bevestig vervolgens de transmissie-eenheid aan 
de motor zoals beschreven in “Semi-automatische 
transmissie-eenheid demonteren en opnieuw 
monteren: ”.

“A”:  Vet 99000–25210 (SUZUKI Super Grease I)

OPMERKING

Als u de ingaande as van de transmissie in 
de koppelingsplaat steekt, moet u de krukas 
beetje bij beetje draaien om de 
spieverbinding uit te lijnen.
 

Onderdelen van het ontkoppelingssysteem 
uitbouwen en inbouwen

U4RS0B5406044
Uitbouwen

1) Verwijder de klem (1) van het druklager (2).
2) Verwijder het druklager.

I4RS0B540156-02

I4RS0B540157-01

1, “A”

I4RS0B540159-01

I4RS0B540158-01



Semi-automatische transmissie: 5D-159

3) Verwijder de E-ring (1) van de ontkoppelingsas (2) 
en verwijder vervolgens de ontkoppelingsas en -vork 
(3).

4) Verwijder de oliekeerring van de ontkoppelingsas (1) 
met behulp van een afgeplatte staaf (2) of iets 
dergelijks.

Inbouwen

1) Smeer vet op de oliekeerring van de 
ontkoppelingsas en monteer de keerring tot deze 
gelijkloopt met het huis. Gebruik het speciaal 
gereedschap voor deze montage en zorg dat de 
keerringlip naar beneden (binnen) is gekeerd.

:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

Speciaal gereedschap
(A):  09913–76010

2) Breng vet aan op de binnenzijde van de bus (1), de 
ontkoppelingsvork (2) en de ontkoppelingsas (3) en 
monteer vervolgens de ontkoppelingsvork en -as.

“A”:  Vet 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A)

3) Monteer de E-ring (1) op de ontkoppelingsas (2).

4) Monteer het druklager (1) en de klem (2).
5) Breng vet aan op de spiebaan van de ingaande as 

en op het voorste uiteinde.

“A”:  Vet 99000–25210 (SUZUKI Super Grease I)

I4RS0B540160-01

I4RS0B540161-01

(A)

I4RS0B540162-01

I4RS0B540163-01

I4RS0B540164-01

I4RS0B540165-01



5D-160 Semi-automatische transmissie: 

Inspecteren van de koppeling
U4RS0B5406045

Koppelingsplaat
Meet de diepte van de indruk van de kop van de 
klinknagel, dus de afstand tussen de klinknagelkop en 
het oppervlak. Als de indruk bij één van de gaten de 
slijtagegrens heeft bereikt, moet u de koppelingsplaat 
vervangen.

Diepte klinknagelkop "a"
Slijtagegrens: 0,3 mm (0,012 in.)

Deksel koppelingshuis

1) Controleer de schotelveer (1) op abnormale slijtage 
of schade.

2) Controleer de drukplaat (2) op slijtage of 
warmteplekken.

3) Als u iets afwijkends vindt, moet u het deksel van het 
koppelingshuis vervangen. Demonteer het niet in de 
schotelveer en de drukplaat.

Koppelingsdruklager
Controleer of het koppelingsdruklager soepel draait. 
Vervang deze als u een afwijking vindt.

Ontkoppelingsas en ontkoppelingsvork
Controleer de ontkoppelingsas en de ontkoppelingsvork 
van de koppeling op vervorming of schade.
Vervang deze als u een afwijking vindt.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B5407001

I4RS0B540166-03

I4RS0B540167-01

I4RS0B540168-01

I4RS0B540169-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Olieaftapplug 39 3,9 28,5 )
Oliepeil-/vulplug 39 3,9 28,5 )
Bevestigingsmoer van keuzehendel 23 2,3 17,0 )
Schroef van schakelblokkeersolenoïde 1,5 0,15 1,0 )
Schroef van koppelingsslagsensor 2 0,2 1,5 )
Bout van koppelingsactuator 15 1,5 11,0 )
Schroef van schakelslagsensor 2 0,2 1,5 )
Schroef van selectieslagsensor 2 0,2 1,5 )
Bout van schakel- en selectieactuator 18 1,8 13,0 )
Blokkeerkogel 37 3,7 27,0 )
Plug 30 3,0 22,0 )



Semi-automatische transmissie: 5D-161

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van keuzehendel: ”
“Onderdelen van de semi-automatische transmissie-eenheid: ”
“Onderdelen van semi-automatische transmissie: ”
“Onderdelen van de schakelas: ”
“Onderdelen van het differentieel: ”
“Onderdelen van het deksel van het koppelingshuis en de koppelingsplaat: ”
 

Referentie:
Voor aantrekkoppels van bevestigingsdelen die niet worden vermeld in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B5408001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt ook beschreven in de volgende delen.
“Onderdelen van keuzehendel: ”
“Onderdelen van semi-automatische transmissie: ”
“Onderdelen van de ingaande as: ”
“Onderdelen van de secundaire as: ”
“Onderdelen van de schakelas: ”
“Onderdelen van het differentieel: ”
“Onderdelen van het deksel van het koppelingshuis en de koppelingsplaat: ”
 

Bout van bescherming 18 1,8 13,0 ) / )
Bout van toerentalsensor van de ingaande as 8 0,8 6,0 ) / )
Neutraalstartschakelaar 39 3,9 28,5 )
Achteruitrijlichtschakelaar 40 4,0 29,0 )
Bout van de toerentalsensor van de uitgaande 
as (VSS) 5 0,5 4,0 )

Bout van achteruitversnellingshendel nr. 1 en nr. 
2 17 1,7 13,0 )

Bout transmissiebehuizing 29 2,9 21,0 ) / ) / ) / )
Bout as omkeertandwiel 29 2,9 21,0 )
Bout schakelvork lage versnelling 16 1,6 11,5 )
Bout schakelvork hoge versnelling 16 1,6 11,5 )
Bout van kroonwiel 124 12,4 90,0 )
Bout van deksel van koppelingshuis 19 1,9 14,0 )

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
)

SUZUKI Super Grease I Onderdeelnr.: 99000–
25210

) / )

Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1217G Onderdeelnr.: 99000–
31260

) / )

Schroefdraadborgmiddel Thread Lock Cement Super 1322 Onderdeelnr.: 99000–
32110

) / ) / ) / ) / ) / )



5D-162 Semi-automatische transmissie: 

Speciaal gereedschap
U4RS0B5408002

09900–20607 09900–20701
Meetklok Magnetische standaard
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) ) / ) / ) / ) / ) / ) / )

09912–34510 09913–50121
Demonteergereedschap 
voor behuizing

Uitbouwgereedschap voor 
oliekeerring

) ) / ) / )

09913–65135 09913–70123
Lagertrekker Inbouwgereedschap voor 

lager
) ) / ) / ) / ) / ) / )

09913–75510 09913–75830
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
bus van stuurrondsel

) )

09913–76010 09913–80113
Inbouwgereedschap voor 
lager

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) / ) ) / ) / )

09913–85210 09913–85230
Inbouwgereedschap voor 
lager

Uitbouwgereedschap voor 
lager

) )

09922–89810 09923–36340
Uitbouwgereedschap voor 
borgpen van keuzehendel 
(3,5 mm)

Middenleiplaat koppeling

) / ) / ) / ) )



Semi-automatische transmissie: 5D-163

09923–74510 09924–07720
Lagertrekker (20–35 mm) Inbouwgereedschap voor 

synchromesh-naaf
) / ) ) / ) / ) / )

09924–07730 09924–17811
Inbouwgereedschap voor 
lager

Vliegwielhouder

) / ) ) / )

09924–74510 09925–16310
Handvat voor lager en 
oliekeerring

Inbouwgereedschap voor 
lager

) / ) ) / )

09928–06050 09930–30104
Differentieelvoorspanningsa
dapter

Glij-as

) / ) / ) ) / ) / )

09940–51710 09941–64511
Inbouwgereedschap voor 
lager

Uitbouwgereedschap voor 
lager en oliekeerring (30 mm 
Min.)

) )

09942–15511 09944–77030
Schuifhamer Montagesteun, lager/deksel
) )

09944–96011 09951–16030
Uitbouwgereedschap voor 
lagerbuitenloopring

Uittrekgereedschap bus

) )

09951–16090 09951–46010
Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring

Inbouwgereedschap voor 
oliekeerring van aandrijfas

) / ) ) / ) / )



5D-164 Semi-automatische transmissie: 

09952–06010 SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

Plaat nr. 1 van meetklok —
) Deze kit bevat de volgende 

onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC-kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232-kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / ) / )
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Voorzorgsmaatregelen: 6-1

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij sturen
U4RS0B6000001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Onderhoudswaarschuwing airbagsysteem
Zie “Airbagsysteem-onderhoudswaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bij diagnose van de stuurinrichting
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij diagnose van de stuurinrichting:  in hoofdstuk 6A”.

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoudswerkzaamheden aan stuurwiel en stuurkolom
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoudswerkzaamheden van stuurwiel en stuurkolom:  in hoofdstuk 6B”.

P/S-systeemopmerking
Zie “Opmerking over de stuurinrichting:  in hoofdstuk 6C”.



6A-1 Algemene diagnose van de stuurinrichting: 

Algemene diagnose van de stuurinrichting

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij diagnose van de 
stuurinrichting

U4RS0B6100001
Aangezien verschillende systemen betrokken zijn bij 
problemen met de stuurinrichting, dienen deze allemaal 
in beschouwing te worden genomen bij het stellen van 
de diagnose na een klacht. Eerst een testrit maken met 
het voertuig, om gebruik van het verkeerde symptoom te 
vermijden. Ga verder met de volgende voorbereidende 
inspectie en corrigeer eventueel aangetroffen defecten.

1) Inspecteer de banden op juiste druk en 
ongelijkmatige slijtage.

2) Krik het voertuig omhoog en inspecteer de 
stuurinrichting op losse of beschadigde onderdelen.

3) Laat de voorwielen snel ronddraaien. Inspecteer op 
onronde banden, niet uitgebalanceerde banden, 
gebogen velgen en losse en/of oneffen wiellagers.

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose van de stuurinrichting
U4RS0B6104001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Ruw sturen Band niet goed opgeblazen Banden tot juiste druk opblazen.

Storing in de stuurbekrachtiging Controleren en corrigeren.
Halvekogeltappen of onderste 
kogelgewrichten spoorstangeind 
inbinden

Spoorstangeind of draagarm 
voorwielophanging vervangen.

Verstoorde voorwieluitlijning Voorwieluitlijning controleren en afstellen.
Stuurkolom inbinden Stuurkolom repareren of vervangen.
Rondsel en tandheugel afstellen Rondsel- en tandheugelkoppel afstellen.

Te veel speling in 
stuurinrichting

Versleten wiellagers Wiellager vervangen.
Loszittende stuurhuisbouten Stuurhuisbouten vastdraaien.
Defect stuurhuis Stuurhuis vervangen.
Versleten stuuraskoppelingen Koppeling vervangen.
Versleten spoorstangeinden of 
kogelgewrichten binnenzijde spoorstang

Spoorstangeind of spoorstang vervangen.

Versleten onderste kogelgewrichten Draagarm voorwielophanging vervangen.
Rondsel en tandheugel afstellen Rondsel- en tandheugelkoppel afstellen.

Slechte zelfcentrering Halvekogeltappen spoorstangeind 
inbinden

Spoorstangeind vervangen.

Kogelgewrichten inbinden Draagarm voorwielophanging vervangen.
Stuurkolom inbinden Stuurkolom repareren of vervangen.
Verstoorde voorwieluitlijning Voorwieluitlijning controleren en afstellen.
Defect stuurhuis Stuurhuis vervangen.
Banden niet goed opgeblazen Bandenspanning afstellen.
Rondsel en tandheugel afstellen Rondsel- en tandheugelkoppel afstellen.

Rondsel- en 
tandheugelgeluid 
(rammelt of klokt)

Loszittende stuurhuisbouten Stuurhuisbouten vastdraaien.
Rondsel en tandheugel afstellen Rondsel- en tandheugelkoppel afstellen.
Defect stuurhuis Stuurhuis vervangen.

Zoekende voorwielen of 
slechte stuurstabiliteit

Niet passende of ongelijkmatig versleten 
banden

Banden vervangen of tot juiste druk opblazen.

Kogelgewrichten en spoorstangeinden 
losdraaien

Draagarm ophanging of spoorstangeind 
vervangen.

Defecte veerpoten of beugels Veerpoot vervangen of beugel repareren.
Loszittende stabilisatorstang Stabilisatorstang of bus vastdraaien of 

vervangen.
Defecte of verzakte veren Vervang de veer.
Rondsel en tandheugel afstellen Rondsel- en tandheugelkoppel afstellen.
Verstoorde voorwieluitlijning Voorwieluitlijning controleren en afstellen.
Defect stuurhuis Stuurhuis vervangen.



Algemene diagnose van de stuurinrichting: 6A-2

Onregelmatig sturen bij 
het remmen

Versleten wiellagers Wiellager vervangen.
Defecte of verzakte veren Schroefveer vervangen.
Banden van de wielen ongelijk 
opgeblazen

Banden tot juiste druk opblazen.

Verstoorde voorwieluitlijning Voorwieluitlijning controleren en afstellen.
Remmen functioneren niet samen Remsysteem controleren en repareren.
Lekkende wielremcilinder of lekkend 
remzadel

Wielremcilinder of remzadel repareren of 
vervangen

Kromgetrokken schijven Remschijf vervangen.
Sterk versleten remblokvoeringen Voering remschoen vervangen.
Trommel is onrond in sommige remmen Remtrommel vervangen.
Defecte wielremcilinders Wielremcilinder vervangen of repareren.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



6B-1 Stuurwiel en stuurkolom: 

Stuurwiel en stuurkolom

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij 
onderhoudswerkzaamheden van stuurwiel en 
stuurkolom

U4RS0B6200001
Zie “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose 
airbagsysteem:  in hoofdstuk 8B” voor 
voorzorgsmaatregelen bij onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud en diagnose
Zie “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose 
airbagsysteem:  in hoofdstuk 8B” voor diagnose en 
onderhoud.

Het airbagsysteem buiten werking stellen
Zie “Het airbagsysteem buiten werking stellen:  in 
hoofdstuk 8B” voor het buiten werking stellen van het 
airbagsysteem.

Het airbagsysteem in werking stellen
Zie “Het airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 
8B” voor het in werking stellen van het airbagsysteem.

Behandeling en opslag
Zie “Voorzorgsmaatregelen behandeling en opslag 
airbagsysteemonderdelen:  in hoofdstuk 8B” voor 
behandeling en opslag.

Opruimen
Zie “Voorzorgsmaatregelen opruimen van een airbag en 
veiligheidsgordelvoorspanner:  in hoofdstuk 8B” voor 
opruimen.

Diagnose-informatie en -procedures

Stuurkolom controleren op ongelukschade
U4RS0B6204001

OPMERKING

Voertuigen die zijn betrokken in ongelukken 
waarbij de carrosserie is beschadigd, de 
stuurkolom aan schokken is blootgesteld of 
de airbag is geactiveerd, kunnen een 
beschadigde of slecht uitgelijnde stuurkolom 
hebben.
 

Controleprocedure

1) Controleer of de twee capsules (1) stevig aan de 
stuurkolombeugel zijn bevestigd. Vervang de 
stuurkolom als ze loszitten.

2) Neem meting "a”, “b” en “c” op, zoals afgebeeld.
Vervang de stuurkolom als deze korter is dan de 
voorgeschreven lengte.

Lengte bekrachtigingsstuurkolom
“a”: 459 ± 2 mm (18,1 ± 0,08 in.)
“b”: 
64,1 ± 1 mm (2,5 ± 0,03 in.) (Uitsluitend voertuig 
met verstelbare stuurkolom)
65,6 ± 1 mm (2,6 ± 0,03 in.) (Voertuig zonder 
verstelbare stuurkolom)

“c”: 306,7 ± 1 mm (12,0 ± 0,03 in.)

1

1

I4RS0A620001-01

[A]: Voertuig met verstelbare stuurkolom
[B]: Voertuig zonder verstelbare stuurkolom

I4RS0B620008-02



Stuurwiel en stuurkolom: 6B-2

3) Controleer stuuraskoppelingen en as op 
beschadigingen zoals barsten, breuken, storingen of 
overmatige speling.
Vervang de eenheid van de onderste as of de 
stuurkolomeenheid indien defecten worden 
aangetroffen.

4) Controleer de stuuras op soepele rotatie.
Vervang de stuurkolom indien defecten worden 
aangetroffen.

5) Controleer de stuuras en de stuurkolom op knikken, 
barsten of vervormingen.
Vervang indien er defecten worden vastgesteld.

I4RS0A620003-01



6B-3 Stuurwiel en stuurkolom: 

Reparatie-instructies

Stuurwiel en kolomconstructie
U4RS0B6206001

2

12

3

4

7

5
6

8
9

11

12

10

15

(a)

(b)

13 (c)

14 (d)

16

I4RS0B620001-04

1. Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module 8. Onderste afdekkap van de stuurkolom 15. Audioregelschakelaar (indien 
uitgerust)

 2. Stuurwiel 9. Stuurkolom 16. Kniebeschermingsplaat
3. Bevestigingsbout van de bestuurdersairbag 

(opblaaseenheid)-module
10. Stuurslot (contactslot) : 9 N·m (0,9 kg-m, 6,5 lb-ft)

4. Moer stuurwiel 11. Onderste stuuras : 33 N·m (3,3 kg-m, 24 lb-ft)
5. Kabel contactspoel 12. Afdekking stuurkogel : 25 N·m (2,5 kg-m, 18 lb-ft)
6. Schakelaar ruitenwisser en lichtschakelaar 13. Bovenste en onderste scharnierbout

: Eerst de onderste scharnierbout aantrekken en dan 
de bovenste scharnierbout.

: 14 N·m (1,4 kg-m, 10,5 lb-ft)

7. Bovenste afdekkap van de stuurkolom 14. Bevestigingsmoer stuurkolom
: Eerst de onderste moer aantrekken en dan de 
bovenste moer.



Stuurwiel en stuurkolom: 6B-4

Stuurwiel uitbouwen en installeren
U4RS0B6206002

LET OP!
 

Draai de contactspoel niet meer dan een 
toegestaan aantal slagen (ongeveer twee en 
een halve slag vanuit de middenpositie 
respectievelijk met de klok mee of tegen de 
klok in) met het stuurwiel uitgebouwd, 
anders breekt de spoel.
 

Uitbouwen

LET OP!
 

Niet met een hamer op het uiteinde van de as 
slaan. Door er met een hamer op te slaan 
komen de plastic breekpennen los die de 
kolomlengte handhaven en wordt het 
inschuifbare ontwerp van de kolom 
beschadigd.
 

1) Maak de negatieve (–) accukabel los van de accu-
aansluiting.

2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uit het stuurwiel. Zie “Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8B”.

4) Maak de claxonstekker en de stekker van de 
audioregelschakelaar los, indien uitgerust.

5) Verwijder de stuurasmoer en maak dan 
uitlijnmarkeringen (1) op het stuurwiel en de as als 
leidraad bij herinstallatie.

6) Verwijder het stuurwiel met speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–36011

Montage

1) Controleer of de voorwielen van het voertuig recht 
vooruit staan en of de contactspoel gecentreerd is. 
Als de contactspoel wordt gedraaid bij het 
verwijderen van het stuurwiel, centreer de 
contactspoel dan, zie “Centrering contactspoelkabel: 
”.

LET OP!
 

Aan deze twee voorwaarden moet worden 
voldaan bij montage van het stuurwiel. Als 
het stuurwiel zonder te voldoen aan deze 
voorwaarden is gemonteerd, breekt de 
contactspoel wanneer aan het stuurwiel 
wordt gedraaid.
 

2) Monteer het stuurwiel aan de stuuras met 2 groeven 
(1) op de contactspoel geplaatst in 2 aansluitpunten 
(2) in de achterkant van het stuurwiel en tevens 
uitlijnmarkeringen (3) op het stuurwiel en de stuuras.

I4RS0A620005-01

(A)

I4RS0A620006-01



6B-5 Stuurwiel en stuurkolom: 

3) Draai de stuurasmoer (4) vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Stuurasmoer (a):  33 N·m (3,3 kgf-m, 24,0 lb-ft)

4) Sluit de claxonstekker en de stekker van de 
audioregelschakelaar aan, indien nodig.

5) Monteer de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module aan het stuurwiel. Zie “Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8B”.

6) Sluit de negatieve (–) accukabel aan.
7) Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Contactspoel uitbouwen en inbouwen
U4RS0B6206003

LET OP!
 

Draai de contactspoel niet meer dan een 
toegestaan aantal slagen (ongeveer twee en 
een halve slag vanuit de middenpositie 
respectievelijk met de klok mee of tegen de 
klok in), anders breekt de spoel.
 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) accukabel los van de accu-
aansluiting.

2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder het stuurwiel uit de stuurkolom, zie 
“Stuurwiel uitbouwen en installeren: ”.

4) Verwijder de onderste (2) en bovenste (1) 
afdekkappen van de stuurkolom.

5) Verwijder de contactspoel (1) uit de stuurkolom.

Montage

1) Controleer of de voorwielen van het voertuig recht 
vooruit staan en of het contactslot in de LOCK-stand 
staat.

2) Monteer de contactspoelkabel (1) stevig aan de 
stuurkolom.

OPMERKING

Nieuwe contactspoelkabel wordt geleverd 
met contactspoelkit en wordt op een 
gecentreerde positie gehouden met een 
borgpen (1). Verwijder deze borgpen na het 
monteren van de contactspoelkabel aan de 
stuurkolom.
 

I4RS0A620007-01
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1
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Stuurwiel en stuurkolom: 6B-6

3) Monteer de bovenste (1) en onderste (2) afdekkap 
van de stuurkolom.

4) Monteer het stuurwiel aan de stuurkolom. Zie 
“Stuurwiel uitbouwen en installeren: ”.

5) Sluit de negatieve (–) accukabel aan.
6) Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Centrering contactspoelkabel
U4RS0B6206004

1) Controleer of de wielen (voorbanden) van het 
voertuig recht vooruit staan.

2) Controleer of het contactslot in de LOCK-stand staat.
3) Draai de contactspoel met weinig kracht langzaam 

tegen de klok in tot de contactspoel niet meer verder 
draait.

OPMERKING

De contactspoel kan maximaal ongeveer 5 
slagen draaien, d.w.z. vanuit de gecentreerde 
positie kan hij twee en een halve slag met de 
klok mee en evenveel tegen de klok in 
draaien.
 

4) Draai de contactspoel vanuit de positie waarin hij 
niet meer verder kon draaien (waar hij stopte) 
ongeveer twee en een halve slag terug met de klok 
mee en lijn de centreringsmarkering uit met de 
uitlijningsmarkering (1).

Inspectie contactspoelkabel
U4RS0B6206005

Controleer of de bedradingsbundel van de 
contactspoelkabel niet verschroeid of gesmolten of 
anderszins beschadigd is.
Vervangen indien beschadigd.

Stuurkolom uitbouwen en monteren
U4RS0B6206006

LET OP!
 

Wanneer de stuurkolom uit het voertuig is 
verwijderd, kan deze erg gemakkelijk 
beschadigd raken.

• Als de stuurkolom op zijn uiteinde valt, kan 
de stuuras inschuiven of kunne de plastic 
breekpennen die de kolomlengte 
handhaven los komen te zitten.

• Door te leunen op de kolom kan deze 
buigen of vervormen.

Eventuele schade kan het inschuifbare 
ontwerp van de kolom beschadigen.
Bevestigingsschroeven van de stuurkolom 
mogen niet losgedraaid worden met de 
bovenste stuurkogelbout vastgedraaid, dit 
kan namelijk schade veroorzaken aan de 
lager van de askoppeling.
 

2

1
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6B-7 Stuurwiel en stuurkolom: 

OPMERKING

Verwijder het stuurwiel tijdens 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
stuurkolom of aan de kolom bevestigde 
componenten. Maar laat het stuurwiel 
gemonteerd op de stuurkolom als u de 
stuurkolom verwijdert om toegang te krijgen 
tot de componenten van het 
instrumentenbord.
 

Uitbouwen

WAARSCHUWING!

 

Laat een stuurkolom nooit rusten op het 
stuurwiel met de airbag (opblaaseenheid)-
module omlaag en de kolom verticaal. Dit kan 
namelijk resulteren in ernstig lichamelijk 
letsel.

 

1) Maak de negatieve (–) accukabel los van de accu-
aansluiting.

2) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder het stuurwiel en de contactspoelkabel, zie 
“Stuurwiel uitbouwen en installeren: ” en 
“Contactspoel uitbouwen en inbouwen: ”.

4) Verwijder de kniebeschermingsplaat (1) van de 
stuurkolom.

5) Maak de lichtschakelaar en de 
ruitenwisserschakelaar los van de stuurkolom.

6) Verwijder de startblokkeermodule uit de stuurkolom, 
zie “Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 10C”. (indien 
uitgerust)

7) Verwijder voor voertuigen zonder keyless 
startsysteem de cilinder van het contactslot (1) als 
volgt.
a) Zet de contactslotsleutel op de ACC-stand.
b) Steek een 2 mm (0,078 in.) stang (2) door het 

gat (3) en duw tegen het cilinderslot van het 
contactslot.

8) Maak het stuurslot los van de stuurkolom, zie 
“Uitbouwen en inbouwen van het stuurslot 
(contactslot): ”.

9) Verwijder de afdekkap van de opening in de 
stuurkolom.

10) Verwijder de afdekking van de stuurkogel.
11) Maak uitlijnmarkeringen (4) op de onderste as (1) en 

de askoppeling van de stuurkolom (2) en de 
onderste as (1) en rondselas (3) als leidraad bij 
herinstallatie.

12) Verwijder de onderste askoppelingbouten (5).
13) Verwijder de onderste stuuras (1).

14) Verwijder de bevestigingsmoeren (1) van de 
stuurkolom.

15) Verwijder de stuurkolom uit het voertuig.

1
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Stuurwiel en stuurkolom: 6B-8

Montage

LET OP!
 

Na het aandraaien van de 
bevestigingsmoeren van de stuurkolom, 
moeten de bouten van de askoppeling 
vastgedraaid zitten.
Een verkeerde volgorde in het aandraaien 
kan leiden tot schade aan de askoppeling.
 

1) Controleer of de voorwielen recht staan.
2) Monteer de stuurkolom aan de onderste en 

bovenste beugels. Draai eerst de onderste moeren 
(1) van de stuurkolom vast en dan de bovenste 
moeren (2), volgens onderstaande specificaties.

Aantrekkoppel
Moer stuurkolom (a):  14 N·m (1,4 kgf-m, 10,5 lb-
ft)

OPMERKING

Controleer na het monteren van de 
verstelbare stuurkolom of de stuurkolom 
soepel naar achteren en naar voren beweegt 
en stopt wanneer de hendel van het 
verstelmechanisme vast staat.
 

3) Lijn het platte gedeelte "A" van de onderste stuuras 
(1) uit met boutgat "B" van askoppeling (2) van de 
kolom, zoals afgebeeld. Steek dan de onderste as in 
de askoppeling van de stuurkolom met merktekens 
(4).

4) Steek de onderste as (1) in de rondselas (3) met 
merktekens (4).

5) Draai eerst scharnierbout (zijde rondselas) (6) aan 
met het voorgeschreven koppel en dan 
scharnierbout (zijde stuurkolom) (5) met het 
voorgeschreven koppel.

LET OP!
 

Na het vastdraaien van de kolommoeren, de 
bovenste scharnierbout van de stuuras 
vastdraaien. Anders wordt de lager van de 
askoppeling beschadigd.
 

Aantrekkoppel
Bout stuurkogel (a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lb-
ft)

6) Monteer de afdekking van de stuurkogel.
7) Monteer het stuurslot aan de stuurkolom, zie 

“Uitbouwen en inbouwen van het stuurslot 
(contactslot): ”.

8) Monteer voor voertuigen zonder keyless 
startsysteem de cilinder van het contactslot (1), 
indien verwijderd, als volgt.
a) Zet de contactslotsleutel van de cilinder van het 

contactslot op de ACC-stand.
b) Duw in deze toestand de contactslotcilinder in de 

stuurkolom tot u een klik hoort.
9) Monteer de startblokkeermodule in de stuurkolom, 

zie “Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 10C”. (indien 
uitgerust)

10) Monteer de lichtschakelaar en de 
ruitenwisserschakelaar aan de stuurkolom.

11) Monteer de kniebeschermingsplaat (1) aan de 
stuurkolom.

12) Monteer de contactspoelkabel en het stuurwiel, zie 
“Contactspoel uitbouwen en inbouwen: ” en 
“Stuurwiel uitbouwen en installeren: ”.

13) Monteer de afdekkap van de opening in de 
stuurkolom.

14) Sluit de negatieve (–) accukabel aan.
15) Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

2,(a)

1,(a)

1,(a)

2,(a)
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6B-9 Stuurwiel en stuurkolom: 

Inspecteren van de stuurkolom
U4RS0B6206007

Controleer de werking van de stuurkolom en controleer 
op beschadigingen, zie “Stuurkolom controleren op 
ongelukschade: ”.

Uitbouwen en inbouwen van het stuurslot 
(contactslot)

U4RS0B6206009
Uitbouwen

1) Verwijder de stuurkolom. Zie “Stuurkolom uitbouwen 
en monteren: ”.

2) Maak met behulp van de centerpons (1) de 
bevestigingsmoeren (2) van het stuurslot los en 
verwijder ze.

OPMERKING

Zorg ervoor geen aluminium delen van de 
stuurslotbehuizing te beschadigen met de 
centerpons.
 

3) Zet de contactsleutel op de stand "ACC" of "ON" en 
verwijder het stuurslot uit de stuurkolom.

Montage

1) Plaats het langwerpige gat (1) van de stuuras (2) in 
het midden van het gat (3) in de kolom (4).

2) Zet de contactsleutel op de stand "ACC" of "ON" en 
monteer het stuurslot (5) op de kolom (4).

3) Draai de contactsleutel nu op de "LOCK"-stand en 
trek de sleutel eruit.

4) Lijn de naaf op het slot uit met het langwerpige gat 
(1) van de stuuras (2) en draai de as om vast te 
stellen dat de stuuras geblokkeerd is.

5) Draai nieuwe bouten (1) vast totdat de kop van 
iedere bout is afgebroken.

6) Zet de contactsleutel op de stand "ACC" of "ON" en 
controleer of de stuuras (2) soepel ronddraait. 
Controleer ook de werking van het slot.

7) Monteer de stuurkolom. Zie “Stuurkolom uitbouwen 
en monteren: ”.

Onderste stuuras uitbouwen en monteren
U4RS0B6206008

LET OP!
 

Nooit aan het stuurwiel draaien terwijl de 
onderste stuuras is verwijderd.
Als eraan gedraaid is en de contactspoel is 
uit de gecentreerde positie geraakt, dan moet 
de contactspoel opnieuw gecentreerd 
worden. Als het stuurwiel meer dan ongeveer 
twee en een halve slag gedraaid wordt, gaat 
de contactspoel kapot.
 

Uitbouwen

1) Draai het stuurwiel zodanig dat de voorbanden van 
het voertuig recht vooruit wijzen.

2) Draai de contactsleutel op LOCK en trek de sleutel 
uit het contactslot.

3) Verwijder de afdekking van de stuurkogel.
4) Maak uitlijnmarkeringen (4) op de onderste as (1) en 

de askoppeling van de stuurkolom (2) en de 
onderste as (1) en rondselas (3) als leidraad bij 
herinstallatie.

5) Verwijder de onderste askoppelingbouten (5).
6) Verwijder de onderste stuuras (1).

I4RS0B620005-02
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Stuurwiel en stuurkolom: 6B-10

Montage

1) Controleer of de voorwielen recht staan.
2) Lijn het platte gedeelte "A" van de onderste stuuras 

(1) uit met boutgat "B" van askoppeling (2) van de 
kolom, zoals afgebeeld. Steek dan de onderste as in 
de askoppeling van de stuurkolom met merktekens 
(4).

3) Steek de onderste as (1) in de rondselas (3) met 
merktekens (4).

4) Draai eerst scharnierbout (zijde rondselas) (6) aan 
met het voorgeschreven aantrekkoppel en dan 
scharnierbout (zijde stuurkolom) (5) met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout stuurkogel (a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lb-
ft)

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B6207001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Stuurwiel en kolomconstructie: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0B6208001

I4RS0A620021-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Stuurasmoer 33 3,3 24,0 )
Moer stuurkolom 14 1,4 10,5 )
Bout stuurkogel 25 2,5 18,5 ) / )

09944–36011
Uitbouwgereedschap voor 
stuurwiel
)



6C-1 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Bekrachtigde stuurinrichting

 Voorzorgsmaatregelen

Opmerking over de stuurinrichting
U4RS0B6300001

OPMERKING

De bevestigingsdelen van de de 
stuurinrichting zijn belangrijke onderdelen 
die de prestatie van vitale inrichtingen en 
systemen van het voertuig in sterke mate 
kunnen beïnvloeden en/of die, indien ze 
worden beschadigd, kunnen resulteren in 
hoge reparatiekosten. Vervang deze 
onderdelen uitsluitend door nieuwe 
onderdelen met hetzelfde onderdeelnummer 
of door gelijkwaardige onderdelen. Gebruik 
nooit vervangingsonderdelen van inferieure 
kwaliteit of ongeschikte onderdelen. 
Bevestig alle bevestigingsdelen met de 
voorgeschreven aanhaalmomenten zodat de 
montage op een betrouwbare manier wordt 
uitgevoerd.
 

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0B6300002

• Noteer de DTC die is aangegeven op het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat.

• Lees voorafgaand aan de inspectie 
“Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” en zorg dat u 
begrijpt wat daar staat geschreven.

• DTC C1122 (storing motortoerentalsignaal) wordt 
aangegeven wanneer het contactslot in de stand ON 
staat en de motor niet loopt, maar het betekent dat er 
geen abnormale situatie is als de aanduiding in 
normaal verandert wanneer de motor wordt gestart.

• Aangezien DTC wordt opgeslagen in het geheugen 
van het P/S-regelapparaat, dient u het geheugen te 
wissen na reparatie door de procedure uit te voeren 
die is beschreven in “Wissen van DTC: ”.



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-2

Algemene beschrijving

P/S-systeembeschrijving
U4RS0B6301001

Dit stuurbekrachtigings (P/S)-systeem bestaat uit een P/S-regelapparaat (3), een koppelsensor (4) en een motor (5). 
In dit systeem bepaalt het P/S-regelapparaat het niveau en de richting van de steunkracht voor het stuurwiel (1) 
volgens de signalen van de koppelsensor en de rijsnelheidssensor (VSS) (8). Het P/S-regelapparaat bestuurt de 
motor op zodanige wijze dat de werking van het stuurwiel wordt ondersteund.
Het P/S-regelapparaat stelt een diagnose van storingen die zich kunnen voordoen in het gebied, inclusief de volgende 
componenten wanneer het contactslot op ON staat en de motor loopt. Wanneer het P/S-regelapparaat een storing 
waarneemt, onderbreekt het de werking van de motor.
• Koppelsensor
• Circuit rijsnelheidssensor (VSS)
• Circuit motortoerentalsignaal
• Motor
• P/S-regelapparaat.
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6C-3 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Algemene beschrijving van de EPS-diagnose
U4RS0B6301002

Het P/S-systeem in dit voertuig wordt gestuurd door het 
P/S-regelapparaat. Het P/S-regelapparaat heeft een 
boorddiagnosesysteem dat storingen in dit systeem 
detecteert. Zorg er bij het stellen van de diagnose van 
storingen voor dat u het overzicht van “Beschrijving van 
het boorddiagnosesysteem: ” en ieder punt in 
“Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken: ” volledig 
begrijpt en voer dan de diagnose uit volgens “Controle 
EPS-systeem: ”.

Beschrijving van het boorddiagnosesysteem
U4RS0B6301003

Het P/S-regelapparaat voert de boorddiagnose 
(zelfdiagnose) uit op het systeem en bedient het "EPS"-
waarschuwingslampje (1) als volgt.
• Het "EPS"-waarschuwingslampje gaat aan als het 

contactslot in de ON-stand wordt gezet (met de motor 
uit), ongeacht de toestand van het P/S-regelsysteem. 
Dit dient er uitsluitend toe om te controleren of het 
"EPS"-waarschuwingslampje goed functioneert.

• Indien de gebieden die worden bewaakt door het P/S-
regelapparaat vrij zijn van storingen na het starten van 
de motor (terwijl de motor loopt), gaat het "EPS"-
waarschuwingslampje OFF.

• Als het P/S-regelapparaat een storing waarneemt die 
zich heeft voorgedaan in de bewaakte gebieden, gaat 
het "EPS"-waarschuwingslampje ON terwijl de motor 
loopt, om de bestuurder te waarschuwen van het zich 
voordoen van een storing en tegelijkertijd wordt het 
precieze storingsgebied opgeslagen in het geheugen 
in het P/S-regelapparaat.

Rijcyclus
Een "Rijcyclus" is de periode tussen het starten van de 
motor en het afzetten van de motor.

Detectie-logica van 3 rijcycli
De storing die tijdens de eerste en tweede rijcyclus is 
waargenomen, wordt opgeslagen in het geheugen van 
het P/S-regelapparaat (onder de vorm van een 
voorlopige DTC), maar het "EPS"-waarschuwingslampje 
licht nog niet op. Het lampje licht pas op wanneer 
dezelfde storing voor de derde maal wordt 
waargenomen in de daaropvolgende rijcyclus.

I4RS0A630002-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-4

Schema en routetabel

EPS-bedradingsschakelschema
U4RS0B6302001

12V

5V

M

12V

5V
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RED/BLU
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LT GRN/BLK

BLK

RED
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E51-1

E51-2

E52-18

E52-6

E52-8

E52-20

E52-9

E52-16

E52-19

E49-2

E49-1

BLK

GRN

5V

1

2

[B]
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6C-5 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Diagnose-informatie en -procedures

Controle EPS-systeem
U4RS0B6304001

WAARSCHUWING!

 

Voer deze testrit uit in een verkeersarme omgeving, om ongevallen te voorkomen.

 

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 11. P/S-regelapparaat
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 4. Zekering 12. P/S-motor
[C]: Stekker "E51" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 5. VSS 13. Afscherming
[D]: Stekker "G28" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 6. TCM 14. Koppelsensor
[E]: Voor voertuigmodel met M/T of geautomatiseerde 

handgeschakelde transaxle
7. Combinatiemeter 15. Versterker koppelsensor

[F]: Voor voertuigmodel met A/T 8. "EPS"-waarschuwingslampje 16. Naar ECM, BCM, Air bag SDM en hydraulische 
eenheid/regelapparaat van het ABS.

1. Hoofdzekering 9. Data-link-stekker (DLC)
2. Contactslot 10. ECM

Stap Actie Ja Nee
1 1) Noteer de bijzonderheden van het probleem. U kunt een 

vragenlijst gebruiken om de informatie overzichtelijk te 
noteren voor een correcte analyse en diagnose.

2) Controleer of het in de "vragenlijst voor de klant" 
beschreven probleem zich werkelijk voordoet in het 
voertuig. 
(Bespreek dit indien mogelijk samen met de klant.)

3) Controleer de werking van het "EPS"-
waarschuwingslampje, zie “Controle van "EPS"-
waarschuwingslampje: ”.

4) Lees DTC’s af, zie “Aflezen van DTC’s: ” en noteer 
DTC('s).

5) DTC's wissen als er DTC's aanwezig zijn, zie “Wissen 
van DTC: ” en dan opnieuw DTC's aflezen.

Worden er nog DTC's waargenomen?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

2 1) Inspecteren en repareren, zie de van toepassing zijnde 
“Diagnosecodetabel: ”.

2) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 4.

3 1) Maak een testrit met het voertuig en draai het stuurwiel 
volledig naar rechts en naar links bij het stoppen van het 
voertuig. Controleer of er storingen zijn. Zie 
WAARSCHUWING.

2) Basisonderdelen inspecteren en repareren, zie 
“Symptoomdiagnose van de stuurinrichting:  in 
hoofdstuk 6A”.

3) Indien de storing niet gerepareerd kan worden in stap 3-
2), inspecteren en repareren volgens 
“Symptoomdiagnose van het P/S-systeem: ”.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 4.



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-6

OPMERKING

• Aangezien uitvoering van “Wissen van DTC: ” alle DTC's zal wissen, dienen alle DTC's voorafgaand 
aan het onderhoud te worden genoteerd.

• DTC C1122 wordt gegeven wanneer het contactslot in de ON-stand staat en de motor niet loopt, het 
betekent dat er niets abnormaals is.

• Huidige DTC en vroegere DTC kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het "EPS"-
waarschuwingslampje.
Het "EPS"-waarschuwingslampje werkt als volgt.

 

4 1) Controleer of het probleem is opgelost en het P/S-
systeem vrij is van abnormale condities. Indien de 
reparatie betrekking had op een DTC, moet de DTC 
worden gewist en moet vervolgens de testrit in stap 3-1) 
worden gemaakt om te controleren of geen DTC meer 
wordt aangegeven.

Wordt er een defect-code waargenomen?

Ga naar stap 5. EINDE.

5 1) Lees DTC’s af, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Werd een DTC ingesteld?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

Stap Actie Ja Nee

Huidige DTC is ingesteld.
(Storing bestaat 
momenteel.)

Alleen vroegere DTC is 
ingesteld.
(Defect heeft zich eenmaal 
voorgedaan, maar momenteel 
wordt de normale toestand 
waargenomen.)

Huidige en vroegere DTC 
bestaan.

Het "EPS"-
waarschuwingslam
pje nadat de motor 
is gestart

Blijft ON. Gaat OFF. Blijft ON.



6C-7 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Vragenlijst voor de klant (Voorbeeld)

Controle van "EPS"-waarschuwingslampje
U4RS0B6304002

1) Zet het contactslot op ON (zonder de motor te 
starten) en controleer of het "EPS"-
waarschuwingslampje (1) oplicht. Ga naar “Het 
"EPS"-waarschuwingslampje gaat niet ON met het 
contactslot ON, maar de motor stopt: ” van de 
diagnosestroomschema's als het lampje niet oplicht.

2) Start de motor en controleer of het "EPS"-
waarschuwingslampje OFF gaat. Als het lampje OFF 
gaat, is het P/S-systeem in goede conditie.

Aflezen van DTC’s
U4RS0B6304003

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan 

op de data-link-stekker (DLC) (1) aan de onderzijde 
van het instrumentenpaneel aan de 
bestuurderszijde.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.

I4RS0B630019D-02

1

I4RS0A630004-01

(A)

1
I4RS0B450003-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-8

4) Lees de DTC volgens de instructies op het SUZUKI-
uitleesapparaat. Zie de gebruiksaanwijzing van het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat voor nadere 
bijzonderheden.

OPMERKING

Voer “Controleren van het circuit van de 
seriedata-link: ” uit indien de communicatie 
tussen het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat en het voertuig niet tot stand 
kan worden gebracht.
 

5) Zet na de controle het contactslot in de stand OFF 
en koppel het SUZUKI-uitleesapparaat los van de 
data-link-stekker.

Wissen van DTC
U4RS0B6304004

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan 

op de data-link-stekker (DLC) (1) aan de onderzijde 
van het instrumentenpaneel aan de 
bestuurderszijde.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Wis de DTC volgens de instructies op het SUZUKI-

diagnosecode-uitleesapparaat. Zie de 
gebruiksaanwijzing van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat voor nadere bijzonderheden.

5) Zet na het wissen het contactslot in de stand OFF en 
koppel het SUZUKI-uitleesapparaat los van de data-
link-stekker.

Diagnosecodetabel
U4RS0B6304005

LET OP!
 

Voer de “Controle EPS-systeem: ” uit overeenkomend met iedere DTC, alvorens onderzoek te 
beginnen.
 

(A)

1
I4RS0B450003-01

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het 
volgende wordt vastgesteld)

MIL

Geen CODES Normale — —

) C1113 Koppelsensor hoofd- en subcircuit 
spanningsverschil hoog

Verschil tussen spanningen van 
koppelsensoren op de "E52-18"-
aansluiting en de "E52-6"-aansluiting 
overschrijdt het voorgeschreven 
spanningsverschil voor P/S-
regelapparaatdiagnose gedurende een 
voorgeschreven periode of langer

1 rijcyclus

) C1114 Storing voedingscircuit koppelsensor 5 
V-vermogen

Spanning bij "E52-20"-aansluiting (5 V) 
verschilt van voorgeschreven spanning 
voor P/S-regelapparaatdiagnose 
gedurende voorgeschreven periode of 
langer.

1 rijcyclus

)
C1117

Storing koppelsensor (signaalspanning 
hoog)

Spanning bij "E52-16"-aansluiting is lager 
dan ondergrensspanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose gedurende 
voorgeschreven periode of langer nadat 
contactslot op ON is gezet.

1 rijcyclus



6C-9 Bekrachtigde stuurinrichting: 

)
C1118

Storing koppelsensor (signaalspanning 
laag)

Spanning bij "E52-16"-aansluiting is hoger 
dan bovengrensspanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose gedurende 
voorgeschreven periode of langer

1 rijcyclus

) C1119 Storing voedingscircuit koppelsensor 12 
V-vermogen

Spanning bij "E52-8"-aansluiting (12 V) is 
lager dan ondergrensspanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose gedurende 
voorgeschreven periode of langer

1 rijcyclus

) C1121 Signaal VSS-circuit niet ingevoerd (60 
seconden of langer)

In een van de twee volgende condities 
wordt geen rijsnelheidssignaal ingevoerd 
in het P/S-regelapparaat
1. Meer dan 60 seconden op meer dan 

4000 omw/min motortoerental gaan 
voorbij voor een tijdsverloop van 5 
minuten vanaf het starten van de 
motor

2. Meer dan 60 seconden op meer dan 
2500 omw/min motortoerental gaan 
voorbij na een tijdsverloop van 5 
minuten vanaf het starten van de 
motor

1 rijcyclus

) C1122 Storing circuit motortoerentalsignaal

P/S-regelapparaat neemt alle volgende 
condities gedurende 20 seconden of 
langer waar
• Rijsnelheidssignaal 60 km/u (37 mph) 

of meer
• Motorsnelheidssignaal 220 omw/min of 

minder

1 rijcyclus

) C1123 Signaal VSS-circuit niet ingevoerd (30 
seconden of langer)

In een van de twee volgende condities 
wordt geen rijsnelheidssignaal ingevoerd 
in het P/S-regelapparaat
1. Meer dan 30 seconden op meer dan 

4000 omw/min motortoerental gaan 
voorbij voor een tijdsverloop van 5 
minuten vanaf het starten van de 
motor

2. Meer dan 30 seconden op meer dan 
2500 omw/min motortoerental gaan 
voorbij na een tijdsverloop van 5 
minuten vanaf het starten van de 
motor

3 rijcycli

) C1124 Storing VSS-circuit (abnormale 
vertraging)

Rijsnelheid wordt ingevoerd in het P/S-
regelapparaat omdat er meer vertraagd is 
dan de voorgeschreven vertraging en 
omdat een rijsnelheid van minder dan 5 
km/u 5 seconden na de vertraging 
voortduurde.

1 rijcyclus

) C1141 Abnormale spanning motorcircuit

Spanning bij "E52-1"-aansluiting of "E51-
2" verschilt van voorgeschreven spanning 
voor P/S-regelapparaatdiagnose 
gedurende voorgeschreven periode of 
langer.

1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het 
volgende wordt vastgesteld)

MIL



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-10

Gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

U4RS0B6304006

Definitie van de gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

Accuspanning
Accuspanning is een analoog invoersignaal dat wordt 
gelezen door de ECU.

Voeding TQS (koppelsensor)
Deze parameter geeft de voedingsspaning weer die de 
EPS-regelaar verschaft aan de koppelsensor.

Hoofdkoppel TQS (koppelsensor)
De koppelsensor is geïnstalleerd om de stuurkracht en 
de stuurrichting waar te nemen. Hij bestaat uit twee 
potentiometers en de hoofdkoppelsensor is een 
daarvan.

Subkoppel TQS (koppelsensor)
De koppelsensor is geïnstalleerd om de stuurkracht en 
de stuurrichting waar te nemen. Hij bestaat uit twee 
potentiometers en de subkoppelsensor is een daarvan. 
De uitgangseigenschappen worden vergeleken met die 
van de hoofdkoppelsensor.

Assist Torque
Deze parameter is een interne parameter van de EPS-
regeleenheid. Deze wordt verkregen door het 
invoersignaal van de koppelsensor te berekenen.

Motor Volt
Deze parameter geeft de spanning aan tussen 
motoraansluitingen.

) C1142 Motorcircuitstroom hoog commando met 
P/S-regelapparaat doelstroom

De gemeten waarde van de 
motorcircuitstroom is 10 A of meer hoger 
dan de voorgeschreven waarde voor de 
motorcircuitstroom van het P/S-
regelapparaat.

1 rijcyclus

) C1143 Excessieve spanning motorcircuit De gemeten waarde van de spanning van 
het motorcircuit is 50 A of meer 1 rijcyclus

) C1145 Motorcircuitstroom laag commando met 
P/S-regelapparaat doelstroom

De gemeten waarde van de 
motorcircuitstroom is lager dan de 
voorgeschreven waarde voor de 
motorcircuitstroom van het P/S-
regelapparaat.

1 rijcyclus

) C1153 Storing voedingscircuit P/S-
regelapparaat

Accuspanning is lager dan de 
ondergrensspanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose

1 rijcyclus

) C1155 Storing P/S-regelapparaat

Accuspanning is hoger dan de 
bovengrensspanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose of interne storing 
regeleenheid

1 rijcyclus

DTC Nr. Vastgestelde storing
Conditie van detectie

(DTC wordt geregistreerd wanneer het 
volgende wordt vastgesteld)

MIL

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Normale conditie

)
Battery Voltage 10 – 14 V

)
TQS Power Supply 7,5 – 10 V

)
TQS Main Torque 0 N·m

)
TQS Sub Torque 0 N·m

)
Assist Torque 0 N·m

)
Motor Volt 1,5 – 2 V

)
Motor Control 0 A

)
Motor Monitor 0 A

)
Vehicle Speed 0 km/u

)
Engine Speed 700 ± 50 omw/min

)
Ignition Switch ON



6C-11 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Motor Control
Op basis van het invoersignaal bepaalt de EPS-
regeleenheid de ondersteunhoeveelheid en stuurt de 
stroom naar de motor die geschikt is voor die 
ondersteunhoeveelheid. Deze parameter geeft die 
stuurwaarde aan.

Motor Monitor
Deze parameter geeft de werkelijke gemeten waarde 
aan van de stroom die naar de motor gaat. De diagnose 
van de motorcircuitconditie wordt gesteld door deze 
parameter te vergelijken met de "Motor Control"-
parameter die eerder is beschreven.

Rijsnelheid
Het AC-spanningssignaal dat wordt geproduceerd door 
de rijsnelheidssensor (VSS) wordt verdeeld en afgesteld 
door de snelheidsmeter en zo wordt het 
rijsnelheidssignaal verkregen. De EPS-regeleenheid 
bepaalt de hoeveelheid vermogensondersteuning op 
basis van het rijsnelheidssignaal en het 
koppelsensorsignaal.

Motorsnelheid
Het motortoerentalsignaal wordt gevoed vanaf de ECM 
zodat het kan worden gebruikt voor storingsdiagnose 
van de elektrische stuurbekrachtiging.

Contactslot
Deze parameter geeft de toestand van de voeding door 
het contactslot aan.

Symptoomdiagnose van het P/S-systeem
U4RS0B6304007

Dit hoofdstuk beschrijft de storingsdiagnose van P/S-systeemonderdelen waarvan de storing niet wordt aangegeven 
door het boorddiagnosesysteem (zelfdiagnosefunctie). Als er geen storing wordt aangegeven door het 
boorddiagnosesysteem (zelfdiagnosefunctie) en deze basisonderdelen van de stuurinrichting zoals beschreven in 
“Symptoomdiagnose van de stuurinrichting:  in hoofdstuk 6A” bevinden zich zeker allemaal in goede staat, controleer 
dan de volgende onderdelen van de stuurbekrachtiging, die een mogelijke oorzaak kunnen vormen voor ieder 
symptoom van de stuurinrichting.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Stuurwiel voelt zwaar 
(Voer “Controle 
stuurkracht: ” uit voor de 
diagnose.)

Stuurwiel onjuist (gedraaid) gemonteerd Monteer het stuurwiel juist.
Slechte prestatie van koppelsensor Controleer koppelsensor, zie “Inspectie 

koppelsensor: ”.
Slechte prestatie van motor Controleer motor, zie “Inspectie 

motorsamenstel: ”.
Defect stuurhuis Vervangen.
Slechte prestatie van VSS Controleer VSS, zie “DTC P0500: 

Rijsnelheidssensor (VSS) defect:  in hoofdstuk 
1A”.

Voertuig trekt naar een 
kant tijdens recht vooruit 
rijden

Slechte prestatie van koppelsensor Controleer koppelsensor, zie “Inspectie 
koppelsensor: ”.

Slecht terugsturen na 
bochten

Slechte prestatie van koppelsensor Controleer koppelsensor, zie “Inspectie 
koppelsensor: ”.

Defecte stuurkolom Vervangen.



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-12

Controleren van het circuit van de seriedata-link
U4RS0B6304008

LET OP!
 

Voer de “Controle EPS-systeem: ” uit alvorens onderzoek te beginnen.
 

Elektrisch schema

Storingzoeken

E52-11

E49-2 BLK

GRY

LT GRN/BLK E52-1

E52-5

E49-1GRN

GRN

BLK

G28-25G28-31

RED/BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 9 8 7 6 5 4 3 2 116 15 14 1312 11

26 25 24 23 222120 19 181732 31 30 2928 27

[C]

12V

PPL/WHT

8
3

4

4

2

4

4

5

6

7

9

1 4

I4RS0B630003-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

2. Contactslot 6. "EPS"-waarschuwingslampje

[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

3. Aftakblok 7. Data-link-stekker (DLC)

[C]: Stekker "G28" (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

4. Zekering 8. P/S-regelapparaat

1. Hoofdzekering 5. Combinatiemeter 9. Naar ECM, BCM, Air bag SDM en hydraulische eenheid/
regelapparaat van het ABS.

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 1) Controleer of het SUZUKI-diagnosecode-

uitleesapparaat vrij is van storingen en of de juiste 
programmakaart (software) voor het P/S-systeem wordt 
gebruikt.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of het SUZUKI-diagnose-uitleesapparaat 

goed is aangesloten op de DLC.

Is de aansluiting in orde?

Ga naar stap 3. Sluit het SUZUKI-
diagnosecode-
uitleesapparaat goed 
aan op de DLC



6C-13 Bekrachtigde stuurinrichting: 

3 1) Controleer of communicatie mogelijk is door te proberen 
om te communiceren met andere regelapparaten (ECM, 
BCM, hydraulische eenheid/regelapparaat van het ABS 
(indien uitgerust) of SDM) of andere voertuigen.

Is communicatie met de andere regelapparaten mogelijk?

Ga naar stap 4. Repareer de 
stroomonderbreking in 
het gemeenschappelijke 
deel van het 
seriedatacircuit ("PPL/
WHT"-
bedradingscircuit) dat 
door alle 
regelapparaten wordt 
gebruikt of repareer de 
kortsluiting met massa 
of naar het 
ontstekingscircuit die is 
opgetreden in het 
seriedatacircuit (PPL/
WHT-
bedradingscircuit).

4 1) Maak de "E52"-stekker los van het P/S-regelapparaat 
met het contactslot in de OFF-stand.

2) Controleer of de aansluiting (2) E52-11 ("PPL/WHT"-
draad) voor het seriedatacircuit goed verbonden is.

3) Indien OK, controleer dan op hoge weerstand, 
stroomonderbreking of kortsluiting naar het 
voedingscircuit of aarde in "PPL/WHT"-bedradingscircuit 
voor het P/S-systeem.

Is het controleresultaat in orde?

Monteer een werkende 
P/S-regeleenheid en 
controleer opnieuw.

Repareer "PPL/WHT"-
bedradingscircuit voor 
het P/S-systeem.

Stap Actie Ja Nee

11

E52
1

2

I4RS0B630004-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-14

Het "EPS"-waarschuwingslampje gaat niet ON met het contactslot ON, maar de motor stopt
U4RS0B6304009

Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
De werking (ON/OFF) van het "EPS"-waarschuwingslampje wordt geregeld door het P/S-regelapparaat via de 
combinatiemeter.
Als het P/S-systeem in orde is, schakelt het P/S-regelapparaat het "EPS"-waarschuwingslampje ON wanneer het 
contactslot op ON wordt gezet en schakelt het dan OFF wanneer de motor wordt gestart. Indien een storing in het 
systeem wordt vastgesteld, wordt het "EPS"-waarschuwingslampje continu op ON gezet door het P/S-regelapparaat. 
Als het P/S-regelapparaat losgemaakt wordt, wordt het "EPS"-waarschuwingslampje niet op ON gezet.

Storingzoeken

E49-2BLK

GRY

LT GRN/BLK E52-1

E52-5

E49-1GRN

GRN

BLK

G28-25G28-31

RED/BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 9 8 7 6 5 4 3 2 116 15 14 13 12 11

26 25 24 23 22 21 20 19 18 1732 31 30 29 28 27

[C]

7

3

2

5

6

4

44

4

1 4

I4RS0B630005-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 6. "EPS"-waarschuwingslampje
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 7. P/S-regelapparaat
[C]: Stekker "G28" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 4. Zekering

1. Hoofdzekering 5. Combinatiemeter

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op ON.

Gaan de andere waarschuwingslampjes branden?

Ga naar stap 2. “GRN”, “RED/BLK”-
bedradingscircuit of 
circuitzekering voor 
combinatiemeter heeft 
een 
stroomonderbreking of 
een kortsluiting naar 
massa.

2 1) Zet het contactslot op OFF.
2) Verwijder en inspecteer de circuitzekering voor het P/S-

regelapparaat.

Is de zekering in goede staat?

Zekering terugmonteren 
en verdergaan met stap 
3.

Controleer de "GRN"-
draad op kortsluiting 
naar massa.
Indien in orde, de 
zekering vervangen.



6C-15 Bekrachtigde stuurinrichting: 

3 1) Met het contactslot op OFF, de P/S-
regelapparaatstekker (“E49”) losmaken.

2) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
bij de “E49-2”-aansluiting goed is.

3) Meet de weerstand tussen de “E49-2” (“BLK”-draad)-
aansluiting en de carrosseriemassa.

Is de weerstand oneindig (∞)?

Stroomonderbreking in 
"BLK" draad.

Ga naar stap 4.

4 1) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
bij de “E49-1”-aansluiting goed is.

2) Indien in orde, controleer de spanning tussen “E49-1” 
(“GRN” draad)-aansluiting en de carrosseriemassa met 
het contactslot ON.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 5. “BLK” of “GRN” 
bedradingscircuit heeft 
een 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa.

5 1) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
bij de “E52-1”-aansluiting goed is.

2) Indien in orde, controleer de spanning tussen “E52-1” 
(“LT GRN/BLK” draad)-aansluiting en de 
carrosseriemassa met het contactslot ON.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. “LT GRN/BLK” 
bedradingscircuit heeft 
een 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa.

6 1) Verwijder de combinatiemeter en maak de stekker 
("G28") van de combinatiemeter los met het contactslot 
op OFF.

2) Controleer op de juiste verbinding naar de 
combinatiemeter bij aansluiting "G28-31".

3) Indien in orde, controleer de spanning tussen “G28-31” 
(“RED/BLK” draad)-aansluiting en de carrosseriemassa 
met het contactslot ON.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 7. “RED/BLK” 
bedradingscircuit heeft 
een 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa.

7 1) Controleer op de juiste verbinding naar de 
combinatiemeter bij aansluiting "G28-25" en het P/S-
regelapparaat bij de “E52-5”-aansluiting.

2) Meet de weerstand tussen de combinatiemeter bij 
aansluiting "G28-25" en het P/S-regelapparaat bij 
aansluiting “E52-5”.

Is de weerstand oneindig (∞)?

“GRY” bedradingscircuit 
heeft een 
stroomonderbreking.

Sluit de stekker ("G28") 
van de combinatiemeter 
aan met het contactslot 
op OFF.
Ga naar stap 8.

8 1) Controleer op spanning tussen de aansluiting “E52-5” 
(“GRY” draad) en de carrosseriemassa met het 
contactslot op ON.

Is de spanning 10 – 14 V?

Vervang het P/S-
regelapparaat.

Vervang de 
combinatiemeter.

Stap Actie Ja Nee



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-16

Het "EPS"-waarschuwingslampje gaat continu op ON en starten
U4RS0B6304010

Elektrisch schema

Beschrijving van het circuit
De werking (ON/OFF) van het "EPS"-waarschuwingslampje wordt geregeld door het P/S-regelapparaat via de 
combinatiemeter.
Als het P/S-systeem in orde is, schakelt het P/S-regelapparaat het "EPS"-waarschuwingslampje ON wanneer het 
contactslot op ON wordt gezet en schakelt het dan OFF wanneer de motor wordt gestart. Indien een storing in het 
systeem wordt vastgesteld, wordt het "EPS"-waarschuwingslampje continu op ON gezet door het P/S-regelapparaat. 
Als het P/S-regelapparaat losgemaakt wordt, wordt het "EPS"-waarschuwingslampje niet op ON gezet.

Storingzoeken

E49-2BLK

GRY

LT GRN/BLK E52-1

E52-5

E49-1GRN

GRN

BLK

G28-25G28-31

RED/BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 9 8 7 6 5 4 3 2 116 15 14 13 12 11

26 25 24 23 22 21 20 19 18 1732 31 30 29 28 27

[C]

7

3

2

5

6

4

44

4

1 4

I4RS0B630005-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 6. "EPS"-waarschuwingslampje
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 7. P/S-regelapparaat
[C]: Stekker "G28" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 4. Zekering

1. Hoofdzekering 5. Combinatiemeter

Stap Actie Ja Nee
1 1) DTC-controle uitvoeren

Wordt een DTC aangegeven (NO CODES op het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat)?

Ga naar stap 5 van 
“Controle EPS-systeem: 
”.

Ga naar stap 2.

2 1) Met het contactslot op OFF, de P/S-
regelapparaatstekker (“E52”) losmaken.

2) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
bij de “E52-5”-aansluiting goed is.

3) Indien in orde, contactslot op ON.

Gaat het EPS-waarschuwingslampje aan?

Sluit de stekker (“E52”) 
van het P/S-
regelapparaat aan met 
het contactslot OFF.
Ga naar stap 3.

Vervang het P/S-
regelapparaat.

3 1) Verwijder de combinatiemeter en maak de stekker 
("G28") van de combinatiemeter los.

2) Controleer op de juiste verbinding naar de 
combinatiemeter bij aansluiting "G28-25".

3) Indien in orde, contactslot op ON.

Gaat het EPS-waarschuwingslampje aan?

Vervang de 
combinatiemeter.

“GRY” bedradingscircuit 
heeft een kortsluiting 
naar massa.



6C-17 Bekrachtigde stuurinrichting: 

DTC C1113 / C1117 / C1118: Defect koppelsensorcircuit
U4RS0B6304011

DTC C1113: Koppelsensor hoofd- en subcircuit spanningsverschil hoog
DTC C1117: Defect koppelsensor (signaalspanning hoog)
DTC C1118: Defect koppelsensor (signaalspanning laag)

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

LT GRN/BLK

WHT

BLU

GRN

RED

BRN

YEL

E52-1

E52-18

E52-6

E52-8

E52-20

E52-9

E52-16

E52-19

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRY

GRN

BLK

[A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

2

[B]

12V

5V

5

3

4

44

4

1

2

6

7

I4RS0B630006-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. P/S-regelapparaat
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 6. Koppelsensor

1. Hoofdzekering 4. Zekering 7. Versterker koppelsensor

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC C1113:
Verschil tussen spanningen van koppelsensoren op de 
"E52-18"-aansluiting en de "E52-6"-aansluiting 
overschrijdt het voorgeschreven spanningsverschil voor 
P/S-regelapparaatdiagnose gedurende een 
voorgeschreven periode of langer
(detectie-logica van 1 rijcycli)
DTC C1117:
Spanning bij "E52-16"-aansluiting is lager dan 
ondergrensspanning voor P/S-regelapparaatdiagnose 
gedurende voorgeschreven periode of langer nadat 
contactslot op ON is gezet.
(detectie-logica van 1 rijcycli)
DTC C1118:
Spanning bij "E52-16"-aansluiting is hoger dan 
bovengrensspanning voor P/S-regelapparaatdiagnose 
gedurende voorgeschreven periode of langer
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Koppelsensor
• P/S-regelapparaat



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-18

Storingzoeken

DTC C1114: Defect voedingscircuit koppelsensor 5 V-vermogen
U4RS0B6304012

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 Wordt DTC C1114 en/of DTC C1119 ook aangegeven? Ga naar “DTC C1114: 

Defect voedingscircuit 
koppelsensor 5 V-
vermogen: ” en/of “DTC 
C1119: Defect 
voedingscircuit 
koppelsensor 12 V-
vermogen: ”.

Ga naar stap 3.

3 1) Controleer of de stekker (“E52”) van het P/S-
regelapparaat goed is aangesloten.

2) Indien OK, controleer dan op hoge weerstand, 
stroomonderbreking of kortsluiting naar het 
voedingscircuit of de massa in “WHT”, “BLU” en “YEL”-
bedradingscircuit voor het P/S-regelapparaat naar de 
koppelsensor.

Is het controleresultaat in orde?

Ga naar stap 4. Repareer “WHT”, “BLU” 
en/of “YEL” -
bedradingscircuit voor 
het P/S-regelapparaat 
naar de koppelsensor.

4 1) Controleer de koppelsensor en het circuit van de 
koppelsensor, zie “Inspectie koppelsensor: ”.

Is de koppelsensor in goede staat?

Vervang het originele P/
S-regelapparaat door 
een werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Vervang het stuurhuis 
en controleer opnieuw.

LT GRN/BLK

WHT

BLU

GRN

RED

BRN

YEL

E52-1

E52-18

E52-6

E52-8

E52-20

E52-9

E52-16

E52-19

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRY

GRN

BLK

[A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

2

[B]

12V

5V

5

3

4

44

4

1

2

6

7

I4RS0B630006-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. P/S-regelapparaat
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 6. Koppelsensor

1. Hoofdzekering 4. Zekering 7. Versterker koppelsensor



6C-19 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning bij "E52-20"-aansluiting (5 V) verschilt van 
voorgeschreven spanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose gedurende voorgeschreven 
periode of langer.
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Hoge weerstand, stroomonderbreking of kortsluiting in 
circuit van koppelsensor

• Koppelsensor
• P/S-regelapparaat

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 Wordt DTC C1153 en/of DTC C1155 ook aangegeven? Ga naar “DTC C1153: 

Lage spanning 
voedingscircuit P/S-
regelapparaat: ” en/of 
“DTC C1155: Defect P/
S-regelapparaat: ”.

Ga naar stap 3.

3 1) Verwijder het consolehuis.
2) Controleer of de stekker (“E52”) van het P/S-

regelapparaat goed is aangesloten.
3) Indien in orde, draai het contactslot op ON.
4) Controleer op spanning tussen de aansluiting “E52-20” 

(“RED” draad) en de carrosseriemassa met de stekker 
("E52") aangesloten op het P/S-regelapparaat (1).

Is de spanning ongeveer 5 V?

Ga naar stap 4. Repareer hoge 
weerstand, 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar 
voedingscircuit of 
massa in 5 V 
voedingscircuit ("RED" 
draad).

4 1) Controleer de koppelsensor en het circuit van de 
koppelsensor, zie “Inspectie koppelsensor: ”.

Is de koppelsensor in goede staat?

Controleer de voeding 
van het P/S-
regelapparaat en het 
massacircuit. Indien in 
orde, vervang het 
originele P/S-
regelapparaat door een 
werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Vervang het stuurhuis 
en controleer opnieuw.

20

E52

I4RS0A630013-02



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-20

DTC C1119: Defect voedingscircuit koppelsensor 12 V-vermogen
U4RS0B6304013

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

LT GRN/BLK

WHT

BLU

GRN

RED

BRN

YEL

E52-1

E52-18

E52-6

E52-8

E52-20

E52-9

E52-16

E52-19

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRY

GRN

BLK

[A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

2

[B]

12V

5V

5

3

4

44

4

1

2

6

7

I4RS0B630006-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. P/S-regelapparaat
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 6. Koppelsensor

1. Hoofdzekering 4. Zekering 7. Versterker koppelsensor

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Spanning bij "E52-8"-aansluiting (12 V) is lager dan 
ondergrensspanning voor P/S-regelapparaatdiagnose 
gedurende voorgeschreven periode of langer
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Hoge weerstand, stroomonderbreking of kortsluiting in 
circuit van koppelsensor

• Koppelsensor
• P/S-regelapparaat



6C-21 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 Is DTC C1153 ook? Ga naar “DTC C1153: 

Lage spanning 
voedingscircuit P/S-
regelapparaat: ”.

Ga naar stap 3.

3 1) Verwijder het consolehuis.
2) Controleer of de stekker (“E52”) van het P/S-

regelapparaat goed is aangesloten.
3) Indien in orde, draai het contactslot op ON.
4) Controleer op spanning tussen de aansluiting “E52-8” 

(“GRN” draad) en de carrosseriemassa met de stekker 
("E52") aangesloten op het P/S-regelapparaat.

Is de spanning ongeveer 12 V?

Ga naar stap 4. Repareer hoge 
weerstand, 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar 
voedingscircuit of 
massa in 12 V 
voedingscircuit ("GRN" 
draad).

4 1) Controleer de koppelsensor en het circuit van de 
koppelsensor, zie “Inspectie koppelsensor: ”.

Is de koppelsensor in goede staat?

Vervang het originele P/
S-regelapparaat door 
een werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Vervang het stuurhuis 
en controleer opnieuw.

8

E52

I4RS0A630021-02



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-22

DTC C1121 / C1123 / C1124: Defect VSS-circuit
U4RS0B6304014

DTC C1121: Signaal VSS-circuit niet ingevoerd (60 seconden of langer)
DTC C1123: Signaal VSS-circuit niet ingevoerd (30 seconden of langer)
DTC C1124: Defect VSS-circuit (abnormale vertraging)

Elektrisch schema

12V

PPL

GRY

LT GRN/BLK E52-1

E52-5

E52-4

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRN

BLK

G28-25G28-31

RED/BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 9 8 7 6 5 4 3 2 116 15 14 13 12 11

26 25 24 23 22 21 20 19 18 1732 31 30 29 28 27

[C]

5V

8

3

5

6

7

4

4

2

4

4

1 4

I4RS0B630007-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 6. "EPS"-waarschuwingslampje
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 7. VSS
[C]: Stekker "G28" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 4. Zekering 8. P/S-regelapparaat

1. Hoofdzekering 5. Combinatiemeter



6C-23 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC C1121:
In een van de twee volgende condities wordt geen 
rijsnelheidssignaal ingevoerd in het P/S-regelapparaat
(detectie-logica van 1 rijcycli)
1. Meer dan 60 seconden op meer dan 4000 omw/min 

motortoerental gaan voorbij voor een tijdsverloop van 
5 minuten vanaf het starten van de motor

2. Meer dan 60 seconden op meer dan 2500 omw/min 
motortoerental gaan voorbij na een tijdsverloop van 5 
minuten vanaf het starten van de motor

DTC C1123:
In een van de twee volgende condities wordt geen 
rijsnelheidssignaal ingevoerd in het P/S-regelapparaat
(detectie-logica van 3 rijcycli)
1. Meer dan 30 seconden op meer dan 4000 omw/min 

motortoerental gaan voorbij voor een tijdsverloop van 
5 minuten vanaf het starten van de motor

2. Meer dan 30 seconden op meer dan 2500 omw/min 
motortoerental gaan voorbij na een tijdsverloop van 5 
minuten vanaf het starten van de motor

DTC C1124:
Rijsnelheid wordt ingevoerd in het P/S-regelapparaat 
omdat er meer vertraagd is dan de voorgeschreven 
vertraging en omdat een rijsnelheid van minder dan 5 km/
u 5 seconden na de vertraging voortduurde.
(detectie-logica van 1 rijcycli)

• Hoge weerstand, stroomonderbreking of kortsluiting in 
VSS-circuit

• VSS
• ECM
• P/S-regelapparaat

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 Aflezen van DTC's voor ECM, zie “Aflezen van DTC’s:  in 

hoofdstuk 1A”.

Wordt DTC P0500 gedetecteerd?

Ga naar “DTC P0500: 
Rijsnelheidssensor 
(VSS) defect:  in 
hoofdstuk 1A”.

Ga naar stap 3.

3 1) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
en ECM bij iedere "PPL" draadaansluiting goed is (zijde 
P/S regelapparaat: “E52-4”-aansluiting, ECM-zijde: Zie 
"Schakelschema ECM-ingang/uitgang" onder 
“Beschrijving elektronisch regelsysteem:  in hoofdstuk 
1A”).

2) Indien OK, controleer dan op hoge weerstand, 
stroomonderbreking of kortsluiting naar het 
voedingscircuit of de massa in "BRN"-bedradingscircuit.

Is het controleresultaat in orde?

Controleer de voeding 
van het P/S-
regelapparaat en het 
massacircuit. Indien in 
orde, vervang het 
originele P/S-
regelapparaat door een 
werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer het "PPL" 
bedradingscircuit.



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-24

DTC C1122: Defect circuit motortoerentalsignaal
U4RS0B6304015

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Storingzoeken

5V

RED/BLU E52-14

E49-2 BLK

5V

LT GRN/BLK E52-1

E49-1GRN

GRN

BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

6
3

2

4

44

4

5

1

BRN E52-12

I4RS0B630008-02

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. ECM
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 6. P/S-regelapparaat

1. Hoofdzekering 4. Zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
P/S-regelapparaat neemt alle volgende condities 
gedurende 20 seconden of langer waar
(detectie-logica van 1 rijcycli)
• Rijsnelheidssignaal 60 km/u (37 omw/min) of meer
• Motorsnelheidssignaal 220 omw/min of meer

• Hoge weerstand, stroomonderbreking of kortsluiting in 
motortoerentalcircuit

• ECM
• P/S-regelapparaat

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van DTC: ”.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of er DTC's worden gedetecteerd, zie 

“Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt DTC C1122 nog waargenomen?

Ga naar stap 3. Controleer sporadische 
storing, zie 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Aflezen van DTC's voor ECM, zie “Aflezen van DTC’s:  in 
hoofdstuk 1A”.

Wordt DTC P0340 gedetecteerd?

Ga naar “DTC P0340: 
Circuit nokkenaspositie 
(CMP)-sensor:  in 
hoofdstuk 1A”.

Ga naar stap 3.



6C-25 Bekrachtigde stuurinrichting: 

DTC C1141 / C1142 / C1143 / C1145: Defect motorcircuit
U4RS0B6304016

DTC C1141: Abnormale spanning motorcircuit
DTC C1142: Motorcircuitstroom hoog commando met P/S-regelapparaat doelstroom
DTC C1143: Excessieve spanning motorcircuit
DTC C1145: Motorcircuitstroom laag commando met P/S-regelapparaat doelstroom

Elektrisch schema

4 1) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
en ECM bij iedere "BRN" draadaansluiting goed is (zijde 
P/S regelapparaat: “E52-12”-aansluiting, ECM-zijde: Zie 
"Schakelschema ECM-ingang/uitgang" onder 
“Beschrijving elektronisch regelsysteem:  in hoofdstuk 
1A”.

2) Indien OK, controleer dan op hoge weerstand, 
stroomonderbreking of kortsluiting naar het 
voedingscircuit of de massa in "BRN"-bedradingscircuit.

Is het controleresultaat in orde?

Controleer de voeding 
van het P/S-
regelapparaat en het 
massacircuit. Indien in 
orde, vervang het 
originele P/S-
regelapparaat door een 
werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer het "BRN" 
bedradingscircuit.

Stap Actie Ja Nee

MLT GRN/BLK E52-1

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRN

BLK

[A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

2

[B]

1

2

[C]

12V

BLK

RED

E51-1

E51-2

53

4

4

2

4

4

1

6

I4RS0B630009-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 1. Hoofdzekering 4. Zekering
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. P/S-regelapparaat
[C]: Stekker "E51" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok 6. P/S-motor



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-26

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC C1141:
Spanning bij "E52-1"-aansluiting of "E51-2" verschilt van 
voorgeschreven spanning voor P/S-
regelapparaatdiagnose gedurende voorgeschreven 
periode of langer.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
DTC C1142:
De gemeten waarde van de motorcircuitstroom is 10 A of 
meer hoger dan de voorgeschreven waarde voor de 
motorcircuitstroom van het P/S-regelapparaat.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
DTC C1143:
De gemeten waarde van de spanning van het motorcircuit 
is 50 A of meer
(detectie-logica van 1 rijcyclus)
DTC C1145:
De gemeten waarde van de motorcircuitstroom is lager 
dan de voorgeschreven waarde voor de 
motorcircuitstroom van het P/S-regelapparaat.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Hoge weerstand, stroomonderbreking of kortsluiting in 
P/S-motorcircuit

• P/S-motor
• P/S-regelapparaat

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 Wordt DTC C1153 en/of DTC C1155 ook aangegeven? Ga naar “DTC C1153: 

Lage spanning 
voedingscircuit P/S-
regelapparaat: ” en/of 
“DTC C1155: Defect P/
S-regelapparaat: ”.

Ga naar stap 3.

3 1) Verwijder het consolehuis.
2) Controleer of de stekker (“E51”) van het P/S-

regelapparaat goed is aangesloten.
3) Indien in orde, start de motor.
4) Controleer op spanning tussen de aansluiting “E51-1” 

(“BLK” draad) en de carrosseriemassa en de aansluiting 
"E51-2" ("RED" draad) en de carrosseriemassa met 
stekker ("E51") aangesloten op het P/S-regelapparaat.

Zijn deze 5 – 7 V met het stuurwiel in de rechte stand?

Ga naar stap 4. Repareer slechte 
aansluiting, hoge 
weerstand, 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar 
voedingscircuit of 
massa in “E51-1” (“BLK” 
draad) of “E51-2” 
(“RED” draad) circuit en 
controleer opnieuw.

1

E51

2

I4RS0A630019-01



6C-27 Bekrachtigde stuurinrichting: 

DTC C1153: Lage spanning voedingscircuit P/S-regelapparaat
U4RS0B6304017

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Storingzoeken

4 1) Controleer de motor en het circuit van de motor, zie 
“Inspectie motorsamenstel: ”.

Is de motor in goede staat?

Vervang het originele P/
S-regelapparaat door 
een werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Vervang het stuurhuis 
en controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

LT GRN/BLK E52-1

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRN

BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

53

4

44

4

1

2

I4RS0B630010-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. P/S-regelapparaat
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok

1. Hoofdzekering 4. Zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Accuspanning is lager dan de ondergrensspanning voor 
P/S-regelapparaatdiagnose
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Hoge weerstand, stroomonderbreking of kortsluiting in 
voedingscircuit P/S-regelapparaat

• Uitgeputte accu
• P/S-regelapparaat

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 1) Controleer de circuitzekering voor het P/S-

regelapparaat.
2) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen de positieve accupool en de carrosseriemassa 
van het voertuig terwijl de motor loopt.

Is de spanning 10 V of meer?

Ga naar stap 3. Controleer het 
laadsysteem, zie 
“Dynamo testen 
(gebrekkige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

3 1) Met het contactslot op OFF, de P/S-
regelapparaatstekker (“E49”) losmaken.

2) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
bij de “E49-2”-("BLK" draad) aansluiting goed is.

3) Indien OK, controleer dan op hoge weerstand, 
stroomonderbreking of kortsluiting naar het 
voedingscircuit in het "BLK"-bedradingscircuit.

Is het controleresultaat in orde?

Ga naar stap 4. Repareer het "BLK" 
bedradingscircuit.



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-28

DTC C1155: Defect P/S-regelapparaat
U4RS0B6304018

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

4 1) Verwijder de afdekkap van de opening in de stuurkolom 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluiting naar het P/S-regelapparaat 
bij de “E49-1”-("GRN" draad) aansluiting goed is.

3) Sluit de stekker van het P/S-regelapparaat aan.
4) Indien in orde, controleer de spanning tussen de "E49-

1"-aansluiting en de carrosseriemassa terwijl de motor 
loopt.

Is de spanning 10 V of meer?

Controleer op 
sporadische storing, zie 
“Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.
Indien in orde, vervang 
het originele P/S-
regelapparaat door een 
werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer de slechte 
aansluiting of hoge 
weerstand in het "E49-
1" ("GRN" draad)-
circuit.

Stap Actie Ja Nee

1

E49

I4RS0A630023-01

LT GRN/BLK E52-1

E49-2

E49-1

BLK

GRN

GRN

BLK

1

2

[B][A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

53

4

44

4

1

2

I4RS0B630010-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Contactslot 5. P/S-regelapparaat
[B]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aftakblok

1. Hoofdzekering 4. Zekering

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Accuspanning is hoger dan de bovengrensspanning voor 
P/S-regelapparaatdiagnose of interne storing 
regeleenheid
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• Te hoog opgeladen accu
• P/S-regelapparaat



6C-29 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Storingzoeken

Inspecteren van P/S-regelapparaat en de 
bijbehorende circuits

U4RS0B6304019
Het P/S-regelapparaat (1) en de bijbehorende circuits 
kunnen gecontroleerd worden door de spanning en 
weerstand te meten bij de P/S-regelapparaatstekkers 
(2).

LET OP!
 

Het P/S-regelapparaat kan niet zelf worden 
gecontroleerd. Het is ten stelligste verboden 
een voltmeter of ohmmeter aan te sluiten op 
het P/S-regelapparaat terwijl de stekkers los 
zijn van het P/S-regelapparaat.
 

Stap Actie Ja Nee
1 Is "Controle EPS-systeem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle EPS-

systeem: ”.
2 Meet de spanning tussen de positieve accupool en de 

carrosseriemassa van het voertuig terwijl de motor loopt.

Is de spanning 15,5 V of minder?

Vervang het originele P/
S-regelapparaat door 
een werkend P/S-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
laadsysteem, zie 
“Dynamo testen 
(overmatige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

2
1

I4RS0A630008-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-30

Spanningscontrole

1) Verwijder het consolehuis.
2) Controleer op spanning bij iedere aansluiting met de stekkers aangesloten aan het P/S-regelapparaat.

OPMERKING

Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, moet eerst 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.
 

1

2

[B]

1

2

[C]

[A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

I4RS0A630024-01

[A]: Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)
[B]: Stekker "E51" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)
[C]: Stekker "E49" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

Aansluit
ing

Draadkleur Circuit Normale spanning Toestand

E49-1 GRN Voeding P/S-regelapparaat 
uit accu 10 – 14 V —

E49-2 BLK Massa — —

E51-1 BLK Motoruitgang 1 5 – 7 V Stationair toerental en stuurwiel in 
rechte stand

E51-2 RED Motoruitgang 2 5 – 7 V Stationair toerental en stuurwiel in 
rechte stand

E52-1 LT GRN/BLK Voeding P/S-regelapparaat 
uit contactslot 10 – 14 V Contactslot op ON

E52-2 — — — —
E52-3 — — — —

E52-4 PPL VSS
*Indicatoruitslag 

herhaaldelijk 0 – 1 V 
en 10 – 14 V

• Contactslot op ON
• Linkervoorwiel snel gedraaid, met 

rechterwiel geblokkeerd
E52-5 GRY "EPS"-lampje 0 V "EPS"-waarschuwingslampje ON



6C-31 Bekrachtigde stuurinrichting: 

OPMERKING

*: De spanning van dit circuit mag niet worden gecontroleerd met een voltmeter. In dat geval een 
oscilloscoop gebruiken.
 

Controle stuurwielspeling
U4RS0B6304020

• Controleer of het stuurwiel loszit of rammelt door het 
stuurwiel in de richting van zijn as en zijwaarts te 
bewegen.
Repareren of vervangen indien er defecten worden 
vastgesteld.

• Controleer het stuurwiel op speling en houd daarbij 
het voertuig recht vooruit op de grond met de motor 
uit.
Als de speling van het stuurwiel niet binnen het 
voorgeschreven bereik valt, inspecteer dan als volgt 
en vervang indien defecten worden aangetroffen.

• Halvekogeltap spoorstangeind op slijtage 
(Halvekogeltap moet bewegen wanneer meer dan 0,2 
N⋅m (2 kg-cm, 0,44 lb-ft) koppel wordt gebruikt.)

• Onderste kogelgewricht op slijtage
• Stuurkogel op slijtage
• Rondsel of heugeltandwiel op slijtage of breuken
• Ieder onderdeel op loszitten

Stuurwielspeling
“a”: 0 – 30 mm (0 – 1,18 in.)

E52-6 BLU Koppelsensor (sub) Ongeveer 2,5 V

• Contactslot ON en stuurwiel in 
rechte stand

• Controleer spanning tussen 
aansluitingen “E52-6” en “E52-9”

E52-7 — — — —

E52-8 GRN 12 V voeding voor 
koppelsensor Ongeveer 12 V

• Contactslot op ON
• Controleer spanning tussen 

aansluitingen “E52-8” en “E52-9”
E52-9 BRN Koppelsensor (GND) 0 V —
E52-10 — — — —
E52-11 PPL/WHT Data-link-stekker — —

E52-12 BRN Motortoerentalsignaal
*Indicatoruitslag 

herhaaldelijk 0 – 1 V 
en 6 – 10 V

Stationair toerental

E52-13 — — — —

E52-14 RED/BLU P/S-signaal Ongeveer 5 V

• Contactslot op ON
• Bij stationair toerental en stuurwiel 

zo ver mogelijk naar rechts of naar 
links draaien.

E52-15 — — — —
E52-16 YEL Signaal defect koppelsensor 0 V —
E52-17 — — — —

E52-18 WHT Koppelsensor (Hoofd) Ongeveer 2,5 V

• Contactslot ON en stuurwiel in 
rechte stand

• Controleer spanning tussen 
aansluitingen “E52-18” en “E52-9”

E52-19 GRY Afscherming (GND) — —

E52-20 RED 5 V voeding voor 
koppelsensor Ongeveer 5 V

• Contactslot op ON
• Controleer spanning tussen 

aansluitingen “E52-20” en “E52-9”

Aansluit
ing

Draadkleur Circuit Normale spanning Toestand

I3RM0A630021-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-32

Controle stuurkracht
U4RS0B6304021

1) Plaats het voertuig op een effen weg en zet het 
stuurwiel in de rechte stand.

2) Controleer of de bandenspanning voldoet aan de 
voorschriften, zie het bandeninformatielabel.

3) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module, zie “Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 8B”.

4) Start de motor.
5) Bij stationair toerental de stuurkracht meten door de 

momentsleutel te draaien.

Stuurkracht
Minder dan 6,4 N·m (0,64 kg-m, 4,6 lb-ft)

6) Monteer de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module, zie “Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 8B”.

I3RM0A630022-01



6C-33 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Reparatie-instructies

Componenten stuurhuis
U4RS0B6306001

9 (b)

16 (e)

17 (f)

12 (b)

9 (b)

3

15

(a)

7 (b)

7 (b)

19 (g)

19 (g)

10 (c)

8

6

5

3 (a)

4 2

2

4

5

18

1

6

8

[B]

[A]

14

11

21 (c)

20

13

I4RS0B630011-03



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-34

Stofhoes van spoorstangeind inspecteren
U4RS0B6306002

Controleer alle hoezen op scheuren. Vervang de hoes 
zelfs bij een klein scheurtje.

Spoorstangeind uitbouwen en monteren
U4RS0B6306003

Uitbouwen

1) Krik het voertuig omhoog en verwijder het wiel, zie 
“Monteren en demonteren van wielen:  in hoofdstuk 
2D”.

2) Verwijder de spoorstangeindmoer (1) van de fusee.

3) Koppel het spoorstangeind (1) los van de fusee (2) 
met een trekker (3).

4) Maak, voor een eenvoudige afstelling na montage, 
een markering (1) van de positie van de 
spoorstangeindborgmoer (2) op de schroefdraad van 
het spoorstangeind. Draai dan de borgmoer los en 
verwijder het spoorstangeind (3) van de spoorstang 
(4).

[A]: Voor voertuig met links 
stuur

10. Bevestigingsschroef nr. 1 van stuurhuis 21. Bevestigingsschroef nr. 2 van stuurhuis

[B]: Voor voertuig met rechts 
stuur

11. Doorsteekrubber stuurhuis  : 93 N·m (9,3 kg-m, 67,5 lb-ft)

1. Stuurhuis 12. Bevestigingsschroef nr. 3 van stuurhuis : 45 N·m (4,5 kg-m, 32,5 lb-ft)
2. Borgring spoorstang 13. Beugel nr. 1 zijde tandwielheugel : 55 N·m (5,5 kg-m, 40,0 lb-ft)
3. Spoorstang  14. Plunjer tandheugel

: Breng vet 99000-25010 aan op de heugelplunjer.
: 40 N·m (4,0 kg-m, 29,0 lb-ft)

4. Klem  15. Veer plunjer tandheugel
: Breng vet 99000-25010 aan op het veeruiteinde.

: Zie “Plunjer tandheugel uitbouwen en 
monteren: ”.

5. Stofhoes  16. Dempingsschroef tandheugel
: Breng schroefdraadborgmiddel 99000-32110 aan rondom het 
schroefdraaddeel van de heugeldempingsschroef.

: 64 N·m (6,4 kg-m, 46,5 lb-ft)

6. Clip tandheugelhoes 17. Dempingsborgmoer tandheugel : 9,5 N·m (0,95 kg-m, 7,0 lb-ft)
7. Borgmoer 

spoorstangeind
18. Hitteschild : Niet opnieuw gebruiken.

8. Spoorstangeind 19. Bout hitteschild
9. Moer spoorstangeind 20. Beugel nr. 2 zijde tandwielheugel

I3RM0A630024-01

I3RM0A630025-01

2

1

3

I4RS0A630040-01

I4RS0A630041-01



6C-35 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Montage

1) Monteer de borgmoer van het spoorstangeind (1) en 
het spoorstangeind (2) op de spoorstang (3). Lijn de 
borgmoer uit met de markering (4) op de 
schroefdraad van de spoorstang.

2) Sluit het spoorstangeind aan op de fusee. Draai de 
moer van het spoorstangeind (1) met het 
voorgeschreven aanhaalmoment aan.

Aantrekkoppel
Moer spoorstangeind (a):  45 N·m (4,5 kgf-m, 
32,5 lb-ft)

3) Controleer op juist toespoor, zie “Inspecteren en 
afstellen voorwieluitlijning:  in hoofdstuk 2B”.

4) Na controle van het juiste toespoor draait u de 
borgmoer van het spoorstangeind aan met het 
gespecificeerde aanhaalmoment.

Aantrekkoppel
Borgmoer spoorstangeind (a):  45 N·m (4,5 kgf-
m, 32,5 lb-ft)

5) Draai de wielbouten aan met het voorgeschreven 
koppel en breng het hefmechanisme omlaag.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

Inspectie spoorstangeind
U4RS0B6306004

• Controleer op speling in het kogelgewricht.
• Controleer op speling in heugeluiteinde van het 

kogelgewricht.
In beide gevallen, vervangen indien er defecten 
worden vastgesteld.

Inspectie stuurkogel
U4RS0B6306005

Controleer de stuurkogel op slijtage, breuken en 
mogelijke andere beschadigingen en vervang als er 
defecten worden aangetroffen.

I4RS0A630042-01

I3RM0A630029-01

I3RM0A630030-01

I4RS0A630043-01

I4RS0B630012-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-36

Stuurhuis uitbouw en montage
U4RS0B6306006

Uitbouwen

LET OP!
 

Zet de voorwielen (banden) in rechte richting 
en verwijder de contactsleutel uit de 
slotcilinder alvorens de volgende stappen uit 
te voeren; anders kan de contactspoel van 
het airbagsysteem beschadigd raken.
 

1) Verwijder de afdekking van de stuurkogel.
2) Maak uitlijnmarkeringen (1) op de rondselas (2) en 

de koppeling van de onderste as (3) van de 
stuurinrichting als leidraad bij herinstallatie.

3) Draai de scharnierbout (zijde stuurkolom) (4) los en 
verwijder de scharnierbout (zijde rondselas) (5) en 
maak de onderste stuuras (3) los van de rondselas 
(2).

4) Krik het voertuig omhoog en verwijder beide wielen, 
zie “Monteren en demonteren van wielen:  in 
hoofdstuk 2D”.

5) Verwijder de spoorstangeindmoeren (1) van beide 
fusees.

6) Koppel beide spoorstangeinden (1) los van de 
fusees (2) met een trekker (3).

7) Maak de stekkers van de koppelsensor en de P/S-
motor los.

8) Breng de motor met versnellingsbak, zonder ze te 
verwijderen, omlaag om het stuurhuis gemakkelijk te 
verwijderen.

9) Ondersteun de motor met achteraseenheid door 
middel van een steuninrichting en verwijder dan de 
bout (1) van de achterste motorophanging.

10) Verwijder het frame van de voorwielophanging met 
het stuurhuis, zie “Uitbouwen en inbouwen 
hulpchassis vooraan, stabilisatorstang en/of bussen:  
in hoofdstuk 2B”.

11) Verwijder de stuurhuisbevestigingsbouten nr.1 (1) en 
nr. 2 (2) en de stuurhuisbeugel, verwijder dan het 
stuurhuis (3) uit het frame (4) van de 
voorwielophanging.

5

21

5

3 4

3

I4RS0B630013-01

I3RM0A630025-01

2

1

3

I4RS0A630040-01

3 1

I4RS0A630028-01

4

21 3

I4RS0B630014-02



6C-37 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Montage

1) Monteer het stuurhuis (1) aan het frame (2) van de 
voorwielophanging en draai de 
stuurhuisbevestigingsbouten nr.1 (3) en nr. 2 (4) vast 
volgens het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsschroef nr. 1 van stuurhuis (a):  55 
N·m (5,5 kgf-m, 40,0 lb-ft)
Bevestigingsschroef nr. 2 van stuurhuis (b):  55 
N·m (5,5 kgf-m, 40,0 lb-ft)

2) Monteer het doorsteekrubber (1), met het 
uitstekende deel (2) naar de voorkant van het 
voertuig.

3) Monteer het frame van de voorwielophanging met 
het stuurhuis, zie “Uitbouwen en inbouwen 
hulpchassis vooraan, stabilisatorstang en/of bussen:  
in hoofdstuk 2B”.

4) Monteer de bout (1) van het achterste 
ophangrubber.

Aantrekkoppel
Bout beugel achterste motorophanging (a):  55 
N·m (5,5 kgf-m, 40 lb-ft)

5) Verwijder de steuninrichting.
6) Monteer de spoorstangeinden op de fusees (rechts 

& links). Draai iedere moer van het spoorstangeind 
(1) met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Moer spoorstangeind (a):  45 N·m (4,5 kgf-m, 
32,5 lb-ft)

7) Zorg dat het stuurwiel en de remschijven (rechts & 
links) recht vooruit staan en steek daarna de 
onderste stuuras (5) in de stuurrondselas (3) met 
merktekens (4).

8) Draai de onderste bout (1) en de bovenste bout (2) 
van de stuurkogel aan met het voorgeschreven 
koppel (eerst onder en daarna boven).

Aantrekkoppel
Bout stuurkogel (a):  25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lb-
ft)

9) Monteer beide wielen en draai de wielbouten met het 
voorgeschreven aanhaalmoment aan.

Aantrekkoppel
Wielbout:  85 N·m (8,5 kgf-m, 61,5 lb-ft)

10) Breng de krik omlaag.
11) Controleer de instelling van het toespoor. Indien 

nodig bijstellen, zie “Inspecteren en afstellen 
voorwieluitlijning:  in hoofdstuk 2B”.

F: Voorkant voertuig

4, (b)

2

13, (a)

I4RS0B630015-02

1
2

F

I4RS0B630018-01

3 1,(a)

I4RS0A630031-01

I3RM0A630029-01

5

4

1, (a)

3

2, (a)

1, (a)

5

I4RS0B630016-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-38

12) Draai de borgmoeren van beide spoorstangeinden 
met het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Borgmoer spoorstangeind (a):  45 N·m (4,5 kgf-
m, 32,5 lb-ft)

Inspectie tandheugelhoes
U4RS0B6306007

Krik het voertuig omhoog.
Controleer alle hoezen op scheuren. Een gescheurde 
hoes kan stof en water binnenlaten, hetgeen slijtage aan 
de tandheugel kan veroorzaken of kan leiden tot lawaai 
van het rondsel of roest, waardoor de stuurinrichting 
storingen kan vertonen.
Vervang de hoes zelfs bij een klein scheurtje.
Controleer alle hoezen ook op deuken. Als er een deuk 
is, houd de hoes dan enkele seconden stevig 
samengedrukt om de deuk te verwijderen.
Hoezen dienen met het oog op schade, deuken en 
scheuren te worden geïnspecteerd tijdens iedere 
periodieke controle op voorgeschreven intervallen en 
altijd wanneer het voertuig voor een ander doel omhoog 
wordt gekrikt.

Spoorstang / tandheugelhoes uitbouwen en 
monteren

U4RS0B6306008

Uitbouwen

1) Verwijder het stuurhuis, zie “Stuurhuis uitbouw en 
montage: ”.

2) Maak, voor een eenvoudige afstelling na montage, 
een markering (1) van de positie van de 
spoorstangeindborgmoer van de schroefdraad van 
de spoorstang.

3) Draai de borgmoer van het spoorstangeind los en 
verwijder het spoorstangeind.

4) Verwijder de hoesklem (2) en clip (1).
5) Verwijder hoes van spoorstang.

6) Ongebogen verbogen onderdeel van borgring 
spoorstang (1).

7) Houd de tandheugel vast met een bankschroef (3) 
en verwijder de spoorstang uit het tandheugel (2).

I3RM0A630030-01

I2RH01630012-01

I4RS0A630044-01

IYSQ01630034-01

I4RS0A630033-01



6C-39 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Montage

1) Monteer de spoorstang (1) en de borgring van de 
spoorstang aan het tandheugel (2).

2) Houd de tandheugel vast met een bankschroef en 
draai de spoorstang vast met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Spoorstang (a):  93 N·m (9,3 kgf-m, 67,5 lb-ft)

3) Buig de borgring op 2 plaatsen (1) zoals op de 
afbeelding.

4) Breng afdichtmiddel aan op groef "A" van het 
stuurhuis, zoals aangegeven op de afbeelding. 
Plaats de hoes goed in de groeven van het stuurhuis 
(zijde heugelbevestiging) en de spoorstang.
Controleer vervolgens of de hoes niet is verdraaid of 
gedeukt.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31120

5) Maak de hoes stevig vast met een nieuwe klem en 
clip.

Speciaal gereedschap
(A):  09943–55010

6) Monteer de borgmoer van het spoorstangeind en het 
spoorstangeind aan de spoorstang. Plaats de 
borgmoer op de markering (1) die is gemaakt bij het 
uitbouwen.

OPMERKING

Indien de spoorstang werd vervangen, meet 
lengte "a" op de verwijderde spoorstang en 
gebruik deze op de nieuwe spoorstang, zodat 
de borgmoer op de juiste plaats komt.
 

7) Monteer het stuurhuis, zie “Stuurhuis uitbouw en 
montage: ”.

Plunjer tandheugel uitbouwen en monteren
U4RS0B6306009

Uitbouwen

1) Verwijder het stuurhuis, zie “Stuurhuis uitbouw en 
montage: ”.

2) Draai de borgmoer (1) los samen met de 
bevestigingsdempingsschroef (2).

3) Verwijder de borgmoer (1), heugeldempingsschroef 
(2), veer plunjer tandheugel (3) en plunjer 
tandheugel (4).

I3RM0A630048-01

I4RS0A630035-01

I3RM0A630050-01

I3RM0A630051-01

I3RM0A630052-01

I4RS0A630045-01



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-40

Montage

1) Breng lichtjes vet aan op het schuifgedeelte van de 
plunjer (1) tegen het heugel.

“A”:  Vet 99000–25050

2) Monteer de plunjer en veer (2) zoals afgebeeld.
3) Breng schroefdraadborgmiddel aan op de 

dempingsschroef (3) van het heugel en draai ze als 
volgt vast.
a) Draai dempingsschroef vast tot 25 N·m (2,5 kg-

m, 18,0 lb-ft). 
b) Draai de dempingsschroef los tot 180°.
c) Draai dempingsschroef opnieuw vast tot 3,9 N·m 

(0,39 kg-m, 3,0 lb-ft). 
d) Draai de heugeldempingsschroef met 10° of 

minder terug na deze met het voorgeschreven 
koppel vastgedraaid te hebben.

“B”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32110

Aantrekkoppel
Dempingsschroef tandheugel (a):  
Vastdraaien met 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft) 
en 180° losdraaien en dan vastdraaien met 
3,9 N·m (0,39 kg-m, 3,0 lb-ft) en 10° of minder 
terugdraaien volgens de voorgeschreven 
procedure.

4) Voorspanning rondsel dient gecontroleerd te worden 
met de tandheugelpositie gecentreerd.
Controleer tevens of het tandheugel in zijn geheel 
soepel beweegt.

Speciaal gereedschap
(A):  09944–18310

Aantrekkoppel
Voorspanning rondsel (a):  2,0 N·m (0,2 kgf-m, 
1,5 lb-ft)

5) Trek de borgmoer na de afstelling aan met het 
voorgeschreven koppel met de 
bevestigingsdempingsschroef op zijn positie.

Aantrekkoppel
Borgmoer dempingsschroef tandheugel (a):  64 
N·m (6,4 kgf-m, 46,5 lb-ft)

6) Monteer het stuurhuis, zie “Stuurhuis uitbouw en 
montage: ”.

Inspectie tandheugelplunjer
U4RS0B6306010

• Controleer de tandheugelplunjer (1) op slijtage of 
beschadiging.

• Controleer de veer (2) van de tandheugelplunjer op 
veroudering.

Uitbouw en montage van P/S-regelapparaat
U4RS0B6306011

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder het consolehuis.
3) Maak de stekkers (1) los van het P/S-regelapparaat.
4) Verwijder het P/S-regelapparaat (2) van de 

bodemplaat.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Draai de schroef van het P/S-regelapparaat aan met 

het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout P/S-regelapparaat (a):  9 N·m (
0,9 kgf-m, 6,5 lb-ft)

I4RS0A630046-01

I3RM0A630055-02

I4RS0A630047-01



6C-41 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Inspectie koppelsensor
U4RS0B6306012

1) Verwijder het consolehuis.
2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer op spanning tussen de aansluitingen van 

stekker ("E52"), aangesloten op het P/S-
regelapparaat en zonder dat de motor loopt. Vervang 
het stuurhuis als het resultaat niet bevredigend is.

Specificatie koppelsensor

Inspectie motorsamenstel
U4RS0B6306013

1) Verwijder het consolehuis.
2) Maak de motorstekker ("E51") los van het P/S-

regelapparaat met het contactslot OFF.
3) Controleer op weerstand tussen de aansluitingen 

van de motorstekker ("E51").
Vervang het stuurhuis als het resultaat niet aan de 
voorschriften voldoet.

Weerstand motorcircuit

4) Controleer op continuïteit tussen de aansluiting van 
de motorstekker ("E51") en de carrosseriemassa.
Vervang het stuurhuis als het resultaat niet aan de 
voorschriften voldoet.

Weerstand motorcircuit

5) Sluit accu (1) aan tussen “E51-1” en “E51-2”. 
Controleer of de motor soepel ronddraait en meet 
dan met een ampèremeter de stroom tussen “E51-1” 
en “E51-2”, zie afbeelding. Vervang het stuurhuis als 
het resultaat niet bevredigend is.

Stroom motorcircuit (referentiewaarde)
Standaard: Ongeveer 1,5 A

Stuurwiel 
volledig 
naar rechts 
gedraaid

Stuurwiel op 
positie voor 
rechtlopen 
gehouden

Stuurwiel 
volledig 
naar links 
gedraaid

Hoofdsens
or (“E52-
18” – “E52-
9”)

Ongeveer 
5,0 V

Ongeveer 
2,5 V

Ongeveer 
0,4 V

Subsensor 
(“E52-6” – 
“E52-9”)

Ongeveer 
5,0 V

Ongeveer 
2,5 V

Ongeveer 
0,4 V

1. Stekker "E52" (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

1

(a)

2

I4RS0A630036-01

E52

18

96

1

I4RS0A630037-04

“E51-1” en “E51-2” (voor 
motor)

Ongeveer 1 Ω

“E51-2” en carrosseriemassa Geen continuïteit

1. Stekker "E51" (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

1. Stekker "E51" (aanzicht vanaf 
bedradingsbundelzijde)

1

E51

2

1

I4RS0B630017-01

1

E51

2

1

I4RS0A630039-02



Bekrachtigde stuurinrichting: 6C-42

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B6307001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Componenten stuurhuis: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B6308001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Componenten stuurhuis: ”
 

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Moer spoorstangeind 45 4,5 32,5 ) / )
Borgmoer spoorstangeind 45 4,5 32,5 ) / )
Wielbout 85 8,5 61,5 ) / )
Bevestigingsschroef nr. 1 van stuurhuis 55 5,5 40,0 )
Bevestigingsschroef nr. 2 van stuurhuis 55 5,5 40,0 )
Bout beugel achterste motorophanging 55 5,5 40 )
Bout stuurkogel 25 2,5 18,5 )
Spoorstang 93 9,3 67,5 )
Dempingsschroef tandheugel Vastdraaien met 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-

ft) en 180° losdraaien en dan vastdraaien 
met 3,9 N·m (0,39 kg-m, 3,0 lb-ft) en 10° of 
minder terugdraaien volgens de 
voorgeschreven procedure.

)

Voorspanning rondsel 2,0 0,2 1,5 )
Borgmoer dempingsschroef tandheugel 64 6,4 46,5 )
Bevestigingsbout P/S-regelapparaat 9 0,9 6,5 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease E Onderdeelnr.: 99000–

25050
)

Afdichtmiddel Siliconen afdichtmiddel Onderdeelnr.: 99000–
31120

)

Schroefdraadborgmiddel Thread Lock Cement Super 1322 Onderdeelnr.: 99000–
32110

)



6C-43 Bekrachtigde stuurinrichting: 

Speciaal gereedschap
U4RS0B6308002

09943–55010 09944–18310
Klemtang stofhoes Controlesleutel 

rondselkoppel
) )

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / )
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Voorzorgsmaatregelen: 7-1

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij HVAC
U4RS0B7000001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Waarschuwing A/C-systeem
Zie “Waarschuwing A/C-systeem:  in hoofdstuk 7B”.

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud A/C-systeem
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud A/C-systeem:  in hoofdstuk 7B”.



7A-1 Verwarming en ventilatie: 

Verwarming en ventilatie

 Algemene beschrijving

Constructie verwarming en ventilatie
U4RS0B7101001

OPMERKING

Op de afbeelding ziet u een voertuig met links stuur. Bij een voertuig met rechts stuur zijn de 
onderdelen met een sterretje (*) aan de tegenovergestelde zijde gemonteerd.
 

I4RS0B710001-01

1. HVAC-eenheid 6. Vloeruitlaatlucht 11. Centrale ventilatielucht



Verwarming en ventilatie: 7A-2

Schema en routetabel

Bedradingsschakelschema verwarming en ventilatie
U4RS0B7102001

2. Ventilatiekanaal 7. Ruitontdooierlucht voor 12. Luchtinlaatdeur
3. Ontdooieruitlaat 8. Zij-ruitontdooierlucht 13. Aanjagermotor
4. Verwarmingsblok 9. Buitenlucht 14. Weerstandenbord
5. Zijventilatielucht 10. Binnenlucht 15. Achterkanaal (indien uitgerust)

BLK

RED/BLK

3

5

7

BLK

2

M

12V

BLU/WHT E23-19

G18-3

G18-4

G18-7

G18-8

G18-10

G18-13

G19-2

G19-3

G19-7

G19-6

G19-1

G18-9

G18-14

BLK/WHT

YEL

BLU/WHT

RED

RED/BLK

RED

GRN

BRN

BLK/RED

RED/YEL

BLK

BLK/YEL

BLK/ORN

4
6

10

8

9

M

1

12

11

13

14

15

I4RS0B710002-01

1. Contactslot 5. Aanjagermotorrelais 9. ECM 13. Snelheidsschakelaar aanjager
2. Aanjagermotor 6. Weerstand van aanjagermotor 10. Actuator luchtinlaatbediening 14. Schakelaar luchtinlaat
3. Regeleenheid HVAC 7. Aftakblok 11. Relaiskast 15. Achterruitverwarmingsschakela

ar
4. Lichtschakelaar 8. BCM 12. Zekeringenkast accu



7A-3 Verwarming en ventilatie: 

Diagnose-informatie en -procedures

Diagnose van de symptomen verwarming en ventilatie
U4RS0B7104001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De aanjagermotor werkt 
niet met de 
snelheidsschakelaar van 
de aanjager op ON.

Zekering gesprongen Controleer de betreffende zekeringen en 
controleer op kortsluiting met de massa.

Relais aanjagermotor defect Controleer relais aanjagermotor, zie “Inspectie 
relais aanjagermotor: ”.

Weerstand aanjagermotor defect Controleer weerstand aanjagermotor, zie 
“Inspectie weerstand aanjagermotor: ”.

Snelheidsschakelaar aanjager defect Controleer snelheidsschakelaar aanjager, zie 
“Inspectie Snelheidsschakelaar aanjager: ”.

Aanjagermotor defect Controleer aanjagermotor, zie “Inspectie 
aanjagermotor: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.
Onjuiste 
temperatuuruitvoer

Regelkabel temperatuur gebroken of 
verbogen

Controleer de regelkabel voor de temperatuur.

Temperatuurregelhendel defect Controleer de regelhendel voor de 
temperatuur.

Onjuiste montage van regelkabel 
temperatuur

Positie controleren en indien nodig afstellen.

Samenstel temperatuurregeldeur kapot Repareer samenstel temperatuurregeldeur.
Luchtkanalen verstopt Repareer de luchtkanalen.
Verwarmingsblok lekt of is verstopt Vervang het verwarmingsblok.
Verwarmingsslangen lekken of zijn 
verstopt

Vervang de verwarmingsslangen.

Thermostaat defect Controleer thermostaat, zie “Inspecteren van 
de thermostaat:  in hoofdstuk 1F”.

Luchtuitlaatpoort 
verandert niet of is niet in 
overeenstemming met de 
stand van de 
luchtstroomschakelaar, 
zelfs als de 
luchtstroomschakelaar is 
veranderd.

Regelkabel luchtstroom gebroken of 
verbogen

Controleer de regelkabel voor de luchtstroom.

Luchtstroomregelhendel defect Controleer de luchtstroomregelhendel.
Onjuiste montage van regelkabel 
temperatuur

Positie controleren en indien nodig afstellen.

Samenstel luchtstroomregeldeur kapot Repareer samenstel luchtstroomregeldeur.
Luchtkanalen lekken of zijn verstopt Repareer de luchtkanalen.

Luchtinlaatdeur verandert 
niet, zelfs niet als de 
luchtinlaatmodus is 
veranderd.

Luchtinlaatdeur kapot Repareer luchtinlaatdeur.
Actuator luchtinlaatbediening defect Controleer regelingactuator luchtinlaat, zie 

“Inspectie actuator luchtinlaatbediening: ”.
Schakelaar luchtinlaat defect Controleer schakelaar luchtinlaat, zie 

“Inspectie schakelaar luchtinlaat: ”.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.



Verwarming en ventilatie: 7A-4

Reparatie-instructies

Componenten HVAC-eenheid
U4RS0B7106001

10

2

6

7

1

4

2

5

7

8

8

15

15
15

14

6

14

12

11

18

17

19
17

16

9

13

3

20

5

I4RS0B710003-01

1. Inlaatkanaal buitenlucht 7. Samenstel luchtstroomregeldeur 13. Verwarmingsblok 19. Borgklem kabel
2. Bovenkant aanjagerhuis 8. Temperatuurregelklep 14. Temperatuurregelhendel 20. Luchtweerstandplaat
3. Actuator 

luchtinlaatbediening 
9. Weerstand van aanjagermotor 15. Luchtstroomregelhendel : Niet opnieuw gebruiken.

4. Luchtfilter (indien uitgerust) 10. Onderkant aanjagerhuis 16. Aftapslang



7A-5 Verwarming en ventilatie: 

HVAC-eenheid uitbouwen en monteren
U4RS0B7106002

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder het schutbord van de carrosserie, zie 
“Onderdelen schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

4) Tap de motorkoelvloeistof af en koppel dan de 
verwarmingsslangen (1) los van de HVAC-eenheid 
(2).

5) Verwijder het instrumentenbord van de carrosserie, 
zie “Instrumentenbord uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

6) Verwijder de moeren (3).
7) Verwijder de HVAC-eenheid uit de carrosserie.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Zorg ervoor dat er geen kabels of bedradingsbundels 

bekneld raken.
• Stel de regelkabels van de HVAC-regeleenheid af, zie 

“HVAC-regeleenheid uitbouwen en monteren: ”.
• Vul de radiateur met motorkoelvloeistof.
• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Aanjagermotor uitbouwen en monteren
U4RS0B7106003

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Maak de stekker (1) los van de aanjagermotor (2).
4) Verwijder de aanjagermotor uit de HVAC-eenheid 

door de schroeven (3) te verwijderen.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Inspectie aanjagermotor
U4RS0B7106004

• Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen, zie 
afbeelding. Vervang de aanjagermotor indien er geen 
continuïteit is.

• Controleer op werking en stroom.
a. Plaats de aanjagermotor (1) in een bankschroef 

met zachte spanplaten.
b. Sluit de accu aan op de aanjagermotor, zie 

afbeelding.

5. Bovenkant 
verwarmingseenheidhuis

11. Aanjagermotor 17. Pakking

6. Voetkanaal 12. Onderkant verwarmingseenheidhuis 18. Filterdeksel
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3
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Verwarming en ventilatie: 7A-6

c. Controleer of de aanjagermotor soepel 
functioneert, zonder lawaai.

d. Controleer of de ampèremeter de voorgeschreven 
stroomsterkte aangeeft. Vervang de 
aanjagermotor als de gemeten stroomsterkte 
buiten het voorgeschreven bereik valt.

Voorgeschreven stroomsterkte aanjagermotor 
is 12 V
Max. 16 A

Weerstand aanjagermotor uitbouwen en 
monteren

U4RS0B7106005
Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder het handschoenenkastje uit het 
instrumentenbord.

4) Verwijder de bouten (1) van het instrumentenbord.

5) Verwijder het voetkanaal (1) uit de HVAC-eenheid 
door de schroef (2) te verwijderen.

6) Verwijder de stekker (1) uit de weerstand (2) van de 
aanjagermotor en verwijder vervolgens de 
weerstand van de aanjagermotor uit de HVAC-
eenheid door de schroeven (3) te verwijderen.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.
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7A-7 Verwarming en ventilatie: 

Inspectie weerstand aanjagermotor
U4RS0B7106006

Meet iedere weerstand tussen aansluitingen. Vervang 
de weerstand van de aanjagermotor als de gemeten 
weerstand buiten het voorgeschreven bereik valt.

Weerstand van aanjagermotorweerstand
“H” – “MH”: Ongeveer 0,6 Ω bij 20 – 25 °C (68 – 77 
°F)
“MH” – “ML”: Ongeveer 1,6 Ω bij 20 – 25 °C (68 – 77 
°F)
“ML” – “L”: Ongeveer 3,4 Ω bij 20 – 25 °C (68 – 77 °F)

Inspectie relais aanjagermotor
U4RS0B7106017

1) Verwijder aftakblok, zie “BCM (opgenomen in 
aftakbloksamenstel) uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 10B”.

2) Maak het aanjagermotorrelais (1) los van het 
aftakbloksamenstel (2).

3) Controleer of er continuïteit is tussen aansluiting “C” 
en “D”. Vernieuw het relais indien er continuïteit is.

4) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 
"B" van het relais. Verbind de minpool (–) van de 
accu met aansluiting "A" van het relais.
Controleer op continuïteit tussen aansluiting "C" en 
"D".
Vervang het relais indien er geen continuïteit is 
wanneer het relais verbonden is met de accu.

MH
L

H
ML

I4RS0B710024-01

“D”

“B”

“A” “C”
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Verwarming en ventilatie: 7A-8

Componenten HVAC-regeleenheid
U4RS0B7106007

HVAC-regeleenheid uitbouwen en monteren
U4RS0B7106008

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de passagiersairbagmodule uit het 
instrumentenbord, zie “Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8B”.

4) Verwijder het radiosamenstel uit het 
instrumentenbord, zie “Audio-eenheid uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 9C”.

5) Verwijder het voetkanaal (1) uit de HVAC-eenheid 
door de schroef (2) te verwijderen.

6) Maak de temperatuurregelkabel (1) en de 
luchtstroomregelkabel (2) los uit de HVAC-eenheid.

7) Verwijder twee stekkers uit de HVAC-regeleenheid.

4
5

61

7

10

9

2
3

8
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1. Verwarmingsbedieningshuis 4. Gloeilamp 7. Schakelaar luchtinlaat 10. Achterruitverwarmingsschak
elaar

2. Luchtstroomschakelaar 5. Temperatuurregelkabel 8. Temperatuurschakelaar
3. Snelheidsschakelaar aanjager 6. Luchtstroomregelkabel 9. A/C-schakelaar (indien 

uitgerust)

2

1
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[A]: Voertuig met links stuur
[B]: Voertuig met rechts stuur
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7A-9 Verwarming en ventilatie: 

8) Verwijder de HVAC-regeleenheid (1) uit het 
instrumentenbord.

OPMERKING

Gebruik een doek om de HVAC-regeleenheid 
en het instrumentenbord niet te beschadigen.
 

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Sluit de temperatuurregelkabel en de 

luchtstroomregelkabel van de HVAC-regeleenheid 
aan op koppelingen van de HVAC-eenheid.
a. Voor voertuig met links stuur, zet de 

luchtstroomschakelaar (1) op de "DEF"-stand en 
de temperatuurschakelaar (2) op de "MAX HOT"-
stand.

Voor voertuig met rechts stuur, zet de 
luchtstroomschakelaar (1) op de "VENT"-stand en 
de temperatuurschakelaar (2) op de "MAX 
COOL"-stand.

b. Beweeg de temperatuurregelhendel (1) en de 
luchtstroomregelplaat (2) volledig in de richting 
van de pijl.

1
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[A]: Voertuig met links stuur
[B]: Voertuig met rechts stuur

1

2
[A]

[B]

1

2

I4RS0B710014-01



Verwarming en ventilatie: 7A-10

c. Bevestig de binnenste temperatuurregelkabel (1) 
aan de pen van de temperatuurregelhendel en de 
binnenste luchtstroom regelkabel (2) aan de pen 
van de luchtstroomregelplaat en bevestig dan de 
buitenste kabel (3) aan iedere kabelborgklem.

OPMERKING

Controleer na het monteren van de 
regelkabels of de regelhendel en -plaat 
soepel bewegen en op de juiste positie 
stoppen.
 

• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

• Controleer of de luchtstroomuitlaat juist verandert 
wanneer de luchtstroomschakelaar wordt veranderd.

Inspectie Snelheidsschakelaar aanjager
U4RS0B7106009

Controleer de snelheidsschakelaar van de aanjager op 
continuïteit van iedere aansluiting naar aansluiting. 
Vervang de HVAC-regeleenheid indien het resultaat niet 
aan de volgende voorwaarden voldoet.

Inspectie schakelaar luchtinlaat
U4RS0B7106010

• Controleer of er continuïteit is tussen aansluiting (1) 
en aansluiting (2) wanneer de luchtinlaatschakelaar in 
de stand buitenlucht staat.

• Controleer of er geen continuïteit is tussen aansluiting 
(1) en aansluiting (2) en of er continuïteit is tussen 
aansluiting (1) en aansluiting (3) wanneer de 
luchtinlaatschakelaar in de stand recirculatie staat.

Vervang de HVAC-regeleenheid indien het resultaat niet 
aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

[A]: Voertuig met links stuur
[B]: Voertuig met rechts stuur
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[A]
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7A-11 Verwarming en ventilatie: 

Actuator luchtinlaatbediening uitbouwen en 
monteren

U4RS0B7106011

Uitbouwen

1) Verwijder het instrumentenbord van de carrosserie, 
zie “Instrumentenbord uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

2) Verwijder de schroeven (1).
3) Verwijder de actuator (2) van de luchtinlaatbediening 

uit de HVAC-eenheid.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Zorg ervoor de draaipen (1) in de groef (2) van de 

actuator van de luchtinlaatbediening te steken.

Inspectie actuator luchtinlaatbediening 
U4RS0B7106012

Controleer de actuator voor de luchtinlaatbediening als 
volgt:
1) Sluit met gebruik van een verbindingsdraad de 

positieve accupool aan op de "a"-aansluiting en de 
negatieve accupool op aansluiting "b". En controleer 
of de luchtinlaatschakelaarkoppeling soepel werkt en 
stopt bij de stand buitenlucht (1).

2) Sluit met gebruik van een verbindingsdraad de 
positieve accupool aan op de "a"-aansluiting en de 
negatieve accupool op aansluiting "c". En controleer 
of de luchtinlaatschakelaarkoppeling soepel werkt en 
stopt bij de stand recirculatie (2).

Vervang de actuator van de luchtinlaatbediening indien 
een defect wordt vastgesteld.

1

1

2
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Verwarming en ventilatie: 7A-12

Centraal ventilatierooster uitbouwen en 
monteren

U4RS0B7106013
Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de passagiersairbagmodule uit het 
instrumentenbord, zie “Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8B”.

4) Verwijder de radio uit het instrumentenbord, zie 
“Audio-eenheid uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

5) Verwijder het centrale ventilatierooster (1) met de 
lijst (2) uit het instrumentenbord en maak dan de 
stekker van de alarmknipperlichtenschakelaar los.

OPMERKING

De lijst is aan het instrumentenbord 
bevestigd met zes clips. Zorg er bij het 
verwijderen van de lijst uit het 
instrumentenpaneel voor dat deze niet kapot 
gaan.
 

6) Haal het centrale ventilatierooster en de lijst van 
elkaar.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Zijventilatierooster uitbouwen en monteren
U4RS0B7106014

Ventilatierooster bestuurderszijde

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de afdekkap van de opening in de 
stuurkolom uit het instrumentenpaneel.

4) Verwijder het bord van de combinatiemetergroep uit 
het instrumentenbord en maak dan de stekkers van 
de voorste mistlampschakelaar, de 
verlichtinguitschakelaar en de 
koplampniveauschakelaar (indien uitgerust) los van 
het bord van de combinatiemetergroep.

5) Haal het ventilatierooster (1) van de 
bestuurderszijde en de combinatiemetergroep (2) 
van elkaar.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Het ventilatierooster van de bestuurderszijde is aan 

het bord van de combinatiemetergroep bevestigd met 
vier clips (1). Plaats de kleinste clip bovenaan bij het 
monteren van het ventilatierooster van de 
bestuurderszijde aan het bord van de 
combinatiemetergroep.
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7A-13 Verwarming en ventilatie: 

Ventilatierooster passagierszijde

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder het handschoenenkastje uit het 
instrumentenbord.

4) Verwijder de passagiersairbagmodule uit het 
instrumentenbord, zie “Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8B”.

5) Haal het ventilatierooster (1) van de passagierszijde 
en de passagierairbag-module (2) van elkaar.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Het ventilatierooster van de passagierszijde is aan de 

passagierairbag-module bevestigd met vier clips (1). 
Plaats de kleinste clip bovenaan bij het monteren van 
het ventilatierooster van de passagierszijde aan de 
passagierairbag-module.

Luchtfilter (indien uitgerust) uitbouwen en 
monteren

U4RS0B7106015

Uitbouwen

1) Verwijder het handschoenenkastje uit het 
instrumentenbord.

2) Verwijder de luchtfilterkap (1) van de HVAC-eenheid.

3) Trek het luchtfilter uit de HVAC-eenheid.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Plaats het luchtfilter met de pijlmarkering naar boven.

• Bevestig de luchtfilterkap (1) aan de HVAC-eenheid 
zonder daarbij het luchtfilter (2) te steken met de 
klauw (3) van de luchtfilterkap. Anders wordt het 
luchtfilter vervormd en verliest zijn werking.
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Verwarming en ventilatie: 7A-14

Reinigen luchtfilter (indien uitgerust)
U4RS0B7106016

Blaas perslucht op de luchtuitlaatzijde van het luchtfilter.

I4RS0B710026D-02



7B-1 Airconditioningsysteem: 

Airconditioningsysteem

 Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing A/C-systeem
U4RS0B7200001

LET OP!
 

Het airconditioningsysteem van dit model maakt gebruik van koelmiddel HFC-134a (R-134a).
Koelmiddel, compressorolie of onderdelen van beide types airconditioning (A/C) zijn niet onderling 
verwisselbaar: het eerste type maakt gebruik van koelmiddel HFC-134a (R-134a), terwijl het tweede 
type gebruik maakt van CFC-12 (R-12).
Vergeet niet te controleren welk koelmiddel wordt gebruikt alvorens u aan het onderhoud of de 
inspectie begint. Voor de identificatie van deze twee types, zie “Identificatie type koelmiddel: ”.
Bij het bijvullen of verversen van het koelmiddel of de compressorolie en bij het vervangen van 
onderdelen, moet u zeker zijn dat het nieuwe materiaal of het onderdeel geschikt is voor de 
airconditioning van het voertuig.
Indien u toch verkeerd materiaal gebruikt, kan het koelmiddel gaan lekken, of kunt u onderdelen 
beschadigen of een ander defect veroorzaken.
 

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud A/C-systeem
U4RS0B7200002

WAARSCHUWING!

 

Mochten uw ogen in aanraking komen met koelmiddel HFC-134a (R-134a), raadpleeg dan onmiddellijk 
een arts.

• Niet met uw handen in het/de betrokken oog/ogen wrijven. Gebruik vers koud water om over het 
betrokken gebied te spatten zodat de temperatuur geleidelijk boven het vriespunt komt.

• Zorg ervoor zo snel mogelijk een juiste behandeling te krijgen van een arts of oogspecialist. Mocht 
uw huid in aanraking komen met koelmiddel HFC-134a (R-134a), dan moet het betrokken deel op 
dezelfde manier behandeld worden als wanneer de huid ijskoud of bevroren is.

 

Behandeling koelmiddel HFC-134a (R-134a)

• Draag altijd een bril om uw ogen te beschermen.
• Direct contact met vloeibaar koelmiddel vermijden.
• De koelmiddelhouder niet meer verwarmen dan tot 40 °C (104 °F).
• Koelmiddel niet in de atmosfeer afvoeren.
• Blanke metalen niet blootstellen aan vloeibaar koelmiddel. Koelmiddel in combinatie met vocht is corrosief en tast 

oppervlakken van blanke metalen, inclusief chroom, aan.



Airconditioningsysteem: 7B-2

Koelmiddellijn

• Nooit pijpen buigen door middel van verhitting. Zorg er bij het buigen van een pijp voor dat de buighoek zo soepel 
mogelijk is.

• Houd interne onderdelen van de airconditioning vrij van vocht en vuil. Wanneer u een leiding van het systeem 
loskoppelt, moet u onmiddellijk een afsluitplug of dop aanbrengen op de fitting.

• Breng voordat u slangen en leidingen aansluit een paar druppels compressorolie (koelolie) aan op de O-ring.
• Gebruik bij het vast- of losdraaien van een fitting twee sleutels, een om te draaien en een voor ondersteuning.
• Zorg ervoor dat u bij het hanteren van recuperatie- en recyclingapparatuur het instructiehandboek voor de 

apparatuur volgt.
• Respecteer alle voorschriften van de lokale overheid met betrekking tot het werken met koelsystemen en 

bijbehorend gereedschap.
• Laat de afvoerslang zo lopen dat het afgevoerde water niet in aanraking komt met onderdelen van het voertuig.
• Als pijpen of slangen worden vervangen, vul dan de voorgeschreven hoeveelheid compressorolie bij aan de 

aanzuigzijde van de compressor, zie "Compressorolie bijvullen" in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

Koelmiddelterugwinning
Bij het afvoeren van koelmiddel uit het A/C-systeem altijd koelmiddelterugwinnings- en recyclingsapparatuur 
gebruiken. Het afvoeren van koelmiddel HFC-134a (R-134a) in de atmosfeer heeft schadelijke effecten op het milieu.

Koelmiddel laden
Na het bijvullen en afvoeren van de compressorolie uitgevoerd te hebben, het A/C-systeem vullen met een juiste 
hoeveelheid koelmiddel, zie "Vullen" in “Werkingsprocedure voor het vullen met koelmiddel: ”.

3

1

2

4

5

I4RS0B720001-02

 1. Aanzuigslang
: Breng compressorolie 99000-99095-00A (koelolie) aan op de O-
ring.

 4. Expansieklep
: Breng compressorolie 99000-99095-00A (koelolie) aan op de O-
ring.

 2. Afvoerslang
: Breng compressorolie 99000-99095-00A (koelolie) aan op de O-
ring.

 5. Druksensor A/C-koelmiddel
: Breng compressorolie 99000-99095-00A (koelolie) aan op de O-
ring.

 3. Vloeistofleiding
: Breng compressorolie 99000-99095-00A (koelolie) aan op de O-
ring.

 



7B-3 Airconditioningsysteem: 

Algemene beschrijving

Identificatie type koelmiddel
U4RS0B7201001

Of het A/C systeem in het voertuig FC-134a (R-134a) of 
CFC-12 (R-12) gebruikt is aangegeven op het label (1) 
op de compressor. Het kan ook worden gecontroleerd 
aan de hand van de vorm van de service (laad)-klep (2).

[A]: HFC-134a (R-134a)
[B]: CFC-12 (R-12)

I4RS0A720002-01



Airconditioningsysteem: 7B-4

Beschrijving Sub-Cool A/C-systeem
U4RS0B7201002

In het sub-cool A/C systeem (geïntegreerde condensor met ontvanger / droger), is de binnenkant van de condensor 
verdeeld in het condensatiegedeelte en het sub-coolergedeelte en de ontvanger / droger bevindt zich daar tussen in. 
In de ontvanger / droger wordt het koelmiddel gescheiden in stoomkoelmiddel en vloeibaar koelmiddel. Alleen het 
vloeibaar koelmiddel wordt geleverd aan het sub-coolergedeelte van de condensor. Het koelmiddel wordt 
supergekoeld door het sub-coolergedeelte van de condensor.
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[A]: Vloeibaar 2. Magneetkoppeling 6. Expansieklep 10. Droogmiddel
[B]: Damp 3. Condensor 7. A/C-verdamper 11. Dop met filter
[C]: Superhete damp 4. Ontvanger/droger (modulator) 8. Condensatiegedeelte 12. Stoomkoelmiddel

1. Compressor 5. Druksensor koelmiddel 9. Sub-coolergedeelte 13. Vloeibaar koelmiddel



7B-5 Airconditioningsysteem: 

Beschrijving A/C-werking
U4RS0B7201003

ECM regelt het relais van de radiateurventilator en het relais van de compressor met de volgende signalen.
• ON/OFF-signaal van de A/C-schakelaar
• Druksensor A/C-koelmiddel
• Verdamperthermistor (temperatuursensor verdamper)
• ECT-sensor

OPMERKING

Het signaal van de A/C-schakelaar wordt gegeven van BCM naar ECM door middel van het CAN-
communicatiesysteem. Voor het CAN-communicatiesysteem, zie “Beschrijving CAN-
communicatiesysteem:  in hoofdstuk 1A”.
 

Schema en routetabel

Hoofdcomponenten van het A/C-systeem
U4RS0B7202001

Luchtstroomschema

I4RS0A720003-01
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Hoofdcomponenten van het A/C-systeem

7

2

3 4

1 8

6

5

I4RS0B720002-01

1. HVAC-eenheid 5. Afvoerslang 9. Zijventilatielucht 13. Zij-ruitontdooierlucht
2. Compressor 6. Aanzuigslang 10. Centrale ventilatielucht 14. Buitenlucht
3. Condensor 7. Vloeistofleiding 11. Vloeruitlaatlucht 15. Binnenlucht
4. Ontvanger/droger (modulator) 8. Expansieklep 12. Ruitontdooierlucht voor 16. Verdamper



7B-7 Airconditioningsysteem: 

Elektrisch schema A/C-systeem
U4RS0B7202002
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I4RS0B720003-01

1. Contactslot 8. BCM 15. Verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper)

22. Motor van de radiateurventilator

2. Aanjagermotor 9. Druksensor A/C-koelmiddel 16. ECT-sensor 23. Snelheidsschakelaar aanjager
3. Regeleenheid HVAC 10. ECM 17. Relaiskast 24. A/C-schakelaar
4. Lichtschakelaar 11. Hoofdrelais 18. Zekeringenkast accu 25. Schakelaar luchtinlaat
5. Aanjagermotorrelais 12. Actuator luchtinlaatbediening 19. Relais nr. 1 van radiateurventilator 26. Achterruitverwarmingsschakelaar
6. Weerstand van 

aanjagermotor
13. Compressorrelais 20. Relais nr. 2 van radiateurventilator

7. Aftakblok 14. Compressor 21. Relais nr. 3 van radiateurventilator
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Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose van het A/C-systeem
U4RS0B7204001

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Er wordt geen koele lucht 
uitgeblazen (A/C-systeem 
werkt niet)

Geen koelmiddel Terugwinning, afvoeren en laden uitvoeren, zie 
“Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

Zekering gesprongen Controleer de betreffende zekeringen en 
controleer op kortsluiting met de massa.

A/C-schakelaar defect Controleer de A/C-schakelaar, zie “Inspectie A/
C-schakelaar: ”.

Snelheidsschakelaar aanjager defect Controleer snelheidsschakelaar aanjager, zie 
“Inspectie Snelheidsschakelaar aanjager:  in 
hoofdstuk 7A”.

Verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper)

Verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper) controleren, zie “Inspectie 
verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper): ”.

Defecte druksensor A/C-koelmiddel Controleer de druksensor van het A/C-
koelmiddel, zie “Inspectie A/C-
koelmiddeldruksensor en bijbehorend circuit: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.
ECM defect Controleer ECM, zie “Inspectie A/C-systeem 

bij ECM: ”.
Magneetkoppeling defect Controleer magneetkoppeling, zie 

“Inspecteren van de magneetkoppeling: ”.
Compressoraandrijfriem los of gebroken Aandrijfriem aantrekken of vervangen.
Compressor defect Controleer de compressor.
Compressorrelais defect Controleer compressorrelais, zie “Inspectie 

compressorrelais: ”.
BCM defect Controleer BCM, zie “Inspecteren van de BCM 

en bijbehorende circuits:  in hoofdstuk 10B”.
Er wordt geen koele lucht 
uitgeblazen 
(koelventilatormotor 
werkt niet)

Zekering gesprongen Controleer de betreffende zekeringen en 
controleer op kortsluiting met de massa.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.
Relais van koelventilatormotor van 
radiateur defect

Controleer het relais van koelventilatormotor 
van radiateur, zie “Inspecteren van het relais 
van de radiateurventilator:  in hoofdstuk 1F”.

Koelventilatormotor defect Controleer koelventilatormotor van radiateur, 
zie “Uitbouwen en inbouwen 
radiateurventilator:  in hoofdstuk 1F”.

ECM en/of het bijbehorende circuit 
defect

Controleer ECM en/of het bijbehorende circuit, 
zie “Inspectie A/C-systeem bij ECM: ”.

Er wordt geen koele lucht 
uitgeblazen 
(aanjagermotor werkt 
niet)

Zekering gesprongen Controleer de betreffende zekeringen en 
controleer op kortsluiting met de massa.

Relais aanjagermotor defect Controleer relais aanjagermotor, zie “Inspectie 
relais aanjagermotor:  in hoofdstuk 7A”.

Weerstand aanjagermotor defect Controleer weerstand aanjagermotor, zie 
“Inspectie weerstand aanjagermotor:  in 
hoofdstuk 7A”.

Snelheidsschakelaar aanjager defect Controleer snelheidsschakelaar aanjager, zie 
“Inspectie Snelheidsschakelaar aanjager:  in 
hoofdstuk 7A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.
Aanjagermotor defect Controleer aanjagermotor, zie “Inspectie 

aanjagermotor:  in hoofdstuk 7A”.



7B-9 Airconditioningsysteem: 

Er wordt geen koele lucht 
uitgeblazen of de koeling 
is onvoldoende (A/C-
systeem werkt normaal)

Te veel of te weinig koelmiddel in het A/
C-systeem

Controleer de hoeveelheid koelmiddel en 
controleer het systeem op lekken.

Condensor verstopt Controleer condensor, zie “Inspectie 
condensorsamenstel: ”.

A/C-verdamper verstopt of bevroren Controleer de A/C-verdamper en 
verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper), zie “Inspectie verdamper: ” en 
“Inspectie verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper): ”.

Verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper)

Verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper) controleren, zie “Inspectie 
verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper): ”.

Expansieklep defect Controleer expansieklep, zie “Inspectie 
expansieklep: ”.

Droogmiddel verstopt Controleer droogmiddel.
Compressoraandrijfriem los of gebroken Aandrijfriem aantrekken of vervangen.
Magneetkoppeling defect Controleer magneetkoppeling, zie 

“Inspecteren van de magneetkoppeling: ”.
Compressor defect Controleer de compressor.
Lucht in A/C-systeem Droogmiddel vervangen en dan afvoeren en 

vullen, zie “Werkingsprocedure voor het vullen 
met koelmiddel: ”.

Er lekt lucht uit de HVAC-eenheid of het 
luchtkanaal

Repareer indien nodig.

Verwarming en ventilatiesysteem defect Controleer de HVAC-eenheid
Aanjagermotor defect Controleer aanjagermotor, zie “Inspectie 

aanjagermotor:  in hoofdstuk 7A”.
Te veel compressorolie in het A/C-
systeem

Overtollige compressorolie uit het A/C-
systeem en de compressor afvoeren.

Er wordt sporadisch geen 
koele lucht uitgeblazen

Bedradingsaansluiting defect Repareer indien nodig.
Expansieklep defect Controleer expansieklep, zie “Inspectie 

expansieklep: ”.
Te veel vocht in het A/C-systeem Droogmiddel vervangen en dan afvoeren en 

vullen, zie “Werkingsprocedure voor het vullen 
met koelmiddel: ”.

Magneetkoppeling defect Controleer magneetkoppeling, zie 
“Inspecteren van de magneetkoppeling: ”.

Te grote hoeveelheid koelmiddel Controleer de hoeveelheid koelmiddel.
Er wordt alleen bij hoge 
snelheden koele lucht 
uitgeblazen

Condensor verstopt Controleer condensor, zie “Inspectie 
condensorsamenstel: ”.

Te weinig koelmiddel Controleer de hoeveelheid koelmiddel en 
controleer het systeem op lekken.

Lucht in A/C-systeem Droogmiddel vervangen en dan afvoeren en 
vullen, zie “Werkingsprocedure voor het vullen 
met koelmiddel: ”.

Compressoraandrijfriem los of gebroken Aandrijfriem aantrekken of vernieuwen.
Compressor defect Controleer de compressor.

Er wordt alleen bij hoge 
snelheid geen koele lucht 
uitgeblazen

Te grote hoeveelheid koelmiddel Controleer de hoeveelheid koelmiddel.
A/C-verdamper bevroren Controleer de A/C-verdamper en 

verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper), zie “Inspectie verdamper: ” en 
“Inspectie verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper): ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
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Symptoomdiagnose abnormaal geluid van het A/C-systeem
U4RS0B7204002

Abnormaal geluid uit de compressor

Abnormaal geluid uit de magneetkoppeling

Abnormaal geluid uit het buizenstel

Abnormaal geluid uit het condensorsamenstel

Gekoelde lucht heeft 
onvoldoende luchtstroom

A/C-verdamper verstopt of bevroren Controleer de A/C-verdamper en 
verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper), zie “Inspectie verdamper: ” en 
“Inspectie verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper): ”.

Er lekt lucht uit de HVAC-eenheid of het 
luchtkanaal

Repareer indien nodig.

Aanjagermotor defect Controleer aanjagermotor, zie “Inspectie 
aanjagermotor:  in hoofdstuk 7A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer indien nodig.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Tijdens werking van de 
compressor, wordt een 
rommelend geluid 
gehoord evenredig aan de 
motoromwentelingen.

Onjuiste speling in het 
comprimeergedeelte

Compressor vervangen.

Een hard geluid wordt 
gehoord bij een bepaalde 
omw/min, niet in 
verhouding tot de 
motoromwentelingen.

Compressoraandrijfriem los of defect Spanning aandrijfriem afstellen of aandrijfriem 
vervangen.

Loszittende bevestigingsbouten 
compressor

Bevestigingsbouten opnieuw vastdraaien.

Een luid gerammel wordt 
gehoord bij laag omw/min 
motor

Loszittende bout koppelingsplaat van de 
processor

Bout koppelingsplaat van de processor 
opnieuw vastdraaien.
Compressor vervangen indien deze langdurig 
in deze toestand heeft gefunctioneerd.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Er wordt een rommelend 
geluid gehoord wanneer 
de compressor buiten 
werking is

Versleten of beschadigde lagers Vervang samenstel magneetkoppeling.

Er wordt een ratelend 
geluid gehoord wanneer 
de compressor in werking 
is

Speling magneetkoppeling defect 
(overtollige speling)

Speling magneetkoppeling afstellen.

Versleten wrijvingsoppervlak 
magneetkoppeling

Vervang samenstel magneetkoppeling.

Compressorolie gelekt uit de 
asafdichting, waarbij het 
wrijvingsoppervlak bevuild is geraakt

Samenstel compressorhuis vervangen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Een zoemend geluid 
wordt gehoord van 
binnen uit het voertuig, 
maar niet duidelijk 
waarneembaar in de 
motorruimte

Defecte buisklemmen Klemmen opnieuw plaatsen of het aantal 
klemmen verhogen.

Resonantie veroorzaakt door pulsering 
door variaties in de koelmiddeldruk

Bevestig een demper aan het buizenstel, of 
wijzig positie en lengte.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Aanzienlijke trilling in 
condensorsamenstel

Resonantie uit condensorbeugel en -
huis

Steek een demper stevig tussen de 
condensorbeugel en het huis.



7B-11 Airconditioningsysteem: 

Abnormaal geluid uit de krukaspoelie

Abnormaal geluid uit de spanpoelie

Abnormaal geluid uit A/C-verdamper

Abnormaal geluid uit de aanjagermotor

Prestatie-inspectie A/C-systeem
U4RS0B7204003

1) Zorg ervoor dat het voertuig en de 
omgevingsomstandigheden als volgt zijn.
• Het voertuig staat binnen.
• De omgevingstemperatuur ligt tussen de 25 – 35 

°C (77 – 95 °F).
• Relatieve vochtigheid ligt tussen 30 – 70%.
• Er is geen wind binnen.
• De HVAC-eenheid is normaal.
• Aanjagermotor is normaal.
• Er lekt geen lucht uit de luchtkanalen.
• Koelribben condensor zijn schoon.
• Het luchtfilter in de HVAC-eenheid is niet verstopt 

met vuil en stof.
• De accuspanning is ongeveer 12 V.
• Radiateurventilator functioneert normaal.

2) Controleer of de hogedrukklep (1) en de 
lagedrukklep (2) van de manometer stevig dicht 
zitten.

3) Sluit de hogedruk toevoerslang (3) aan op de 
hogedruk serviceklep (5) op het voertuig en de 
lagedruk toevoerslang (4) op de lagedruk 
serviceklep (6).

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Een luid rammelend 
geluid wordt gehoord bij 
stationair toerental of 
plotselinge acceleratie

Bout krukaspoelie losdraaien Bout opnieuw vastdraaien.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Kletterend geluid wordt 
gehoord uit de poelie

Versleten of beschadigde lager Vervang spanpoelie.

Poelie start bij contact Gebarsten of loszittende beugel Beugel vervangen of vastzetten.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Fluitend geluid wordt 
gehoord vanuit A/C-
verdamper

Afhankelijk van de combinatie van 
interne / externe temperaturen, de motor 
omw/min en de koelmiddeldruk, kan het 
koelmiddel dat uit de expansieklep 
stroomt onder bepaalde 
omstandigheden een fluitend geluid 
maken

Soms kan een licht afnemen van het 
koelmiddelvolume dit geluid doen stoppen.
Inspecteer de expansieklep en vervang deze 
indien defect.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De aanjagermotor brengt 
een tjirpend geluid voort 
in verhouding tot de 
rotatiesnelheid

Versleten of beschadigde motorborstel 
of commutator

Vervang de aanjagermotor.

Klapperend geluid of luid 
zoemend geluid wordt 
gehoord uit de 
aanjagermotor

Bladeren of andere afvalresten zijn van 
de buitenluchtinlaat naar de 
aanjagermotor gegaan

Verwijder de afvalresten en controleer of het 
scherm bij de buitenluchtinlaat intact is.
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4) Ontlucht de toevoerslangen (3) en (4) door hun 
respectievelijke moeren los te draaien met gebruik 
van de koelmiddeldruk. Als u een sissend geluid 
hoort, draai dan onmiddellijk de moer vast.

LET OP!
 

Hogedruk - en lagedrukslangen niet 
omgekeerd aansluiten.
 

5) Laat de motor op de normale bedrijfstemperatuur 
komen en handhaaf het voorgeschreven stationaire 
toerental.

6) Zet de A/C-schakelaar op ON, zet de 
snelheidsschakelaar van de aanjager op de 
maximale-snelheidsstand, de 
temperatuurschakelaar op de maximale-koudestand, 
de luchtstroomschakelaar op de gezichtsstand en de 
luchtinlaatschakelaar op de recirculatiestand. (Zorg 
ervoor dat de A/C-compressor en de 
condensorventilatoren werken.)

7) Wacht tien minuten zodat de A/C-werking 
stabiliseert.

8) Open de voorportierruiten, de voorportieren en de 
motorkap.

9) Met ongeveer 20 mm (0,8 in.) van de droge-
bolthermometer (1) recht voor het centrale 
ventilatierooster en een natte- en droge-
bolthermometer (2) bij de luchtinlaat van de HVAC-
eenheid.
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4
6
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7B-13 Airconditioningsysteem: 

10) Controleer voor iedere druk van de lage zijde en de hoge zijde of deze binnen het gearceerde bereik in de grafiek 
valt. Als iedere waarde op de meter buiten het voorgeschreven bereik valt, corrigeer dan het defecte onderdeel, 
zie de volgende tabel.

OPMERKING

Druk die op een meter wordt geregistreerd, varieert met de omgevingstemperatuur. Gebruik daarom de 
grafieken om vast te stellen of de drukwaarden al dan niet normaal zijn.
 

Voorbeeld lage zijde- en hoge zijdedruk, meters dienen de volgende waarden aan te geven wanneer de 
omgevingstemperatuur 30° C (86 °F) is.
Druk op hogedrukmeter (HI): 1420 – 1830 kPa (14,2 – 18,3 kg/cm2)
Druk op lagedrukmeter (LO): 270 – 420 kPa (2,7 – 4,2 kg/cm2)

Hogedrukmeter
Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel

De druk is hoger dan het 
acceptabele bereik
(“A”-gebied)

Te veel koelmiddel gevuld Opnieuw vullen.
Expansieklep bevroren of verstopt Controleer de expansieklep.
Verstopte koelmiddeldoorgang van hogedrukzijde Reinigen of vernieuwen.
Storing koelventilator radiateur (onvoldoende 
koeling van condensor)

Controleer de radiateurkoelventilator.

Vuile of gebogen condensorkoelribben 
(onvoldoende koeling van condensor)

Reinigen of repareren.

Storing compressor (onvoldoende olie enz.) Controleer de compressor.
Motor oververhit Controleer het motorkoelsysteem, zie 

“Onderzoeken van 
motorkoelingsymptomen:  in 
hoofdstuk 1F”.

De druk is lager dan het 
acceptabele bereik
(“B”-gebied)

Onvoldoende koelmiddel (onvoldoende gevuld of 
lek)

Controleer op lekkage, indien nodig 
repareren en opnieuw vullen.

Storing expansieklep (klep opent te ver) Controleer de expansieklep.
Storing compressor (onvoldoende compressie) Controleer de compressor.
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Lagedrukmeter

11) Controleer de verhouding tussen de inlaatpoorttemperatuur en de uitlaatpoorttemperatuur aan de hand van de 
grafiek. Als bijvoorbeeld de temperatuur bij de luchtinlaat van de HVAC-eenheid 30 °C (86 °F) is en de 
temperatuur bij de luchtuitlaat van het centrale ventilatierooster is 17 °C (62,6 °F), dan ligt het punt waar zij elkaar 
kruisen binnen het acceptabele bereik, zie de grafiek. In dit geval is de koelprestatie bevredigend en juist.

12) Als het punt waar zij elkaar kruisen buiten het acceptabele bereik ligt, stel dan een diagnose van het probleem, zie 
de volgende tabel.

Thermometer bij centraal kanaal

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
De druk is hoger dan het 
acceptabele bereik
(“C”-gebied)

Storing expansieklep (klep opent te ver) Controleer de expansieklep.
Storing compressor (onvoldoende compressie) Controleer de compressor.

De druk is lager dan het 
acceptabele bereik
(“D”-gebied)

Onvoldoende koelmiddel (onvoldoende gevuld of 
lek)

Controleer op lekkage, indien nodig 
repareren en opnieuw vullen.

Storing expansieklep (klep opent niet ver genoeg) Controleer de expansieklep.
Verstopte koelmiddeldoorgang (geplette pijp) Repareren of vervangen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
Het kruispunt ligt hoger 
dan het acceptabele 
bereik ("E"-gebied)

Te veel of te weinig koelmiddel in het A/C-systeem Controleer de koelmiddeldruk.
Vuile of gebogen A/C-verdamperkoelribben Reinigen of repareren.
Er lekt lucht uit de koeleenheid 
(verwarmingseenheid) of het luchtkanaal

Repareren of vervangen.

Storing, omschakelfunctie van deur in koeleenheid 
(verwarmingseenheid)

Repareren of vervangen.

Storing Compressor Controleer de compressor.
Het kruispunt ligt lager 
dan het acceptabele 
bereik ("F"-gebied)

Onvoldoende luchtvolume vanuit centraal kanaal 
(storing kachelaanjager)

Controleer aanjagermotor en 
ventilator.

Storing Compressor Controleer de compressor.
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7B-15 Airconditioningsysteem: 

OPMERKING

Als de omgevingstemperatuur ongeveer 30 °C (86 °F) is, is het mogelijk een gedetailleerde diagnose te 
stellen van het A/C-systeem, zie de volgende tabel.
 

Toestand
Mogelijke oorzaak MaatregelManometer MPa (kg/cm2) (psi)

Detail
Lo Hi

0,27 – 0,42
(2,7 – 4,2)
(38 – 59)

1,42 – 1,83
(14,2 – 18,3)
(202 – 260)

Normale conditie
— —

Negatieve druk 0,5 – 0,6
(5 – 6)
(71,2 – 85,3)

De lagedrukzijde geeft een 
negatieve druk en de 
hogedrukzijde geeft een 
extreem lage druk.
Aanwezigheid van rijp om 
het buizenstel naar en van 
het droogmiddel en de dop 
met filter en expansieklep.

Stofdeeltjes of 
waterdruppels zijn 
geblokkeerd of 
vastgevroren in de 
expansieklep, 
waardoor het 
koelmiddel niet 
stroomt.

Controleer de 
expansieklep.
Indien reinigen niet 
mogelijk is, vervangen.
Vervang droogmiddel 
en dop met filter.
Leeg het A/C-systeem 
en vul het met vers 
koelmiddel.

Normaal:
0,27 – 0,42
(2,7 – 4,2)
(38 – 59)
↑↓
Abnormaal:
Negatieve druk

Normaal:
1,42 – 1,83
(14,2 – 18,3)
(202 – 260)
↑↓
Abnormaal:
0,7 – 1,0
(7 – 10)
(100 – 142)

Tijdens A/C-werking geeft 
de lagedrukzijde soms een 
negatieve druk aan en 
soms een normale druk. 
De hogedrukzijde 
schommelt ook tussen 
abnormale en normale 
druk.

Expansieklep is 
bevroren door vocht in 
het systeem en sluit de 
koelmiddelcyclus 
tijdelijk af.

Vervang de 
expansieklep.
Vervang droogmiddel 
en dop met filter.
Leeg het A/C-systeem 
en vul het met vers 
koelmiddel.

0,05 – 0,15
(0,5 – 1,5)
(4,2 – 21,3)

0,7 – 1,0
(7 – 10)
(100 – 142)

Zowel de hoge- als de 
lagedrukzijde geeft lage 
waarden.
De uitkomende lucht is 
enigszins koud.

Onvoldoende 
koelmiddel in het 
systeem
(Lekkend koelmiddel).

Controleer met de 
lekdetector op lekken 
en repareer indien 
nodig.
Koelmiddel tot een 
voorgeschreven 
hoeveelheid bijvullen.
Als de drukwaarde 
bijna 0 is wanneer de 
manometers zijn 
aangesloten, 
controleer dan op 
lekken, repareer ze en 
leeg het systeem.

0,4 – 0,6
(4 – 6)
(56,9 – 85,3)

Druk aan lagedrukzijde is 
hoog.
Druk aan hogedrukzijde is 
laag.
Beide drukwaarden 
worden aan elkaar gelijk 
wanneer de A/C op OFF 
wordt gezet.

Intern lek in de 
compressor.

Inspecteer de 
compressor en 
repareer of vervang 
indien nodig.



Airconditioningsysteem: 7B-16

Inspectie A/C-systeem bij ECM
U4RS0B7204004

Spanningscontrole
ECM en de bijbehorende circuits kunnen worden gecontroleerd door de spanning te meten met aangesloten speciaal 
gereedschap.

LET OP!
 

• ECM-stekkers zijn watervast. Iedere aansluiting van de ECM-stekkers is afgedicht met het 
doorsteekrubber. Meet daarom de circuitspanning en -weerstand niet door de meetpen in de 
afgedichte aansluiting aan de bedradingsbundelzijde te steken. Dan kunnen ECM en de 
bijbehorende circuits door water beschadigd raken.

• De ECM zelf kunt u niet controleren. Sluit nooit een voltmeter of een ohmmeter aan op de ECM met 
de stekkers losgemaakt van de ECM.

 

1) Verwijder de ECM uit de beugel, zie “Uitbouwen en inbouwen van de motorregelmodule (ECM):  in hoofdstuk 1C”.
2) Sluit speciaal gereedschap stevig aan tussen de ECM en de ECM-stekkers.
3) Controleer de spanning bij iedere aansluiting.

0,40 – 0,45
(4,0 – 4,5)
(57 – 64)

2,0 – 2,5
(20 – 25)
(285 – 355)

Hoge drukwaarde aan 
zowel lage- als 
hogedrukzijde.

Overvuld A/C-
systeem.

Koelmiddel tot 
voorgeschreven 
hoeveelheid afstellen.

Defecte werking van 
condensorkoeling.

Reinig de condensor.

Defecte werking van 
de 
radiateurkoelventilator.

Inspecteer en repareer 
de 
radiateurkoelventilator.

Hoge drukwaarde aan 
zowel lage- als 
hogedrukzijde.
Buizenstel aan 
lagedrukzijde is niet koud 
bij aanraking.

Aanwezigheid van 
lucht in A/C-systeem
(Niet goed geleegd).

Vervang droogmiddel 
en dop met filter.
Inspecteer de 
hoeveelheid 
compressorolie en de 
aanwezigheid van 
vervuilende stoffen in 
de olie.
Leeg het systeem en 
vul het met vers 
koelmiddel.

0,45 – 0,55
(4,5 – 5,5)
(64 – 78)

Hoge drukwaarde aan 
zowel lage- als 
hogedrukzijde.
Grote hoeveelheid rijp of 
dauw op het buizenstel 
aan de lagedrukzijde.

Defecte expansieklep.
Koelmiddelstroom is 
niet goed ingesteld.

Vervang de 
expansieklep.

Toestand
Mogelijke oorzaak MaatregelManometer MPa (kg/cm2) (psi)

Detail
Lo Hi



7B-17 Airconditioningsysteem: 

OPMERKING

Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, moet eerst 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.
 

Plaatsing van de aansluitingen van de ECM-stekker (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Tabel van de ECM-spanningswaarden in verband met de A/C-regeling

I4RS0B720005-01
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Aansluitin
g

Draadkleur Circuit Normale waarde Toestand

C37-14 GRY/RED Uitvoer van 5 V 
voeding 4,5 – 5,5 V Contactslot op ON

C37-15 BLK Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON.

C37-24 LT GRN

Signaal van 
koelvloeistoftemper
atuursensor (ECT-
sensor)

3,3 – 3,8 V Contactslot op ON, ECT op 0 °C (32 °F)

1,38 – 1,72 V Contactslot op ON, ECT op 50 °C (122 °F)

C37-30 BLK Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON.

C37-55 ORN Massa voor 
sensors Onder 0,3 V Contactslot op ON

C37-58 BLK/ORN Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON
E23-1 BLK/RED Hoofdvoeding 10 – 14 V Contactslot op ON

E23-3 RED

CAN (hoog)-
communicatielijn 
(actief hoog 
signaal) voor BCM 
en 
combinatiemeter

Zie “Inspecteren van de ECM en de bijbehorende circuits:  in 
hoofdstuk 1A”.

E23-16 BLK/RED Hoofdvoeding 10 – 14 V Contactslot op ON

E23-18 WHT

CAN (laag)-
communicatielijn 
(actief laag signaal) 
voor BCM en 
combinatiemeter

Zie “Inspecteren van de ECM en de bijbehorende circuits:  in 
hoofdstuk 1A”.

E23-19 BLU/WHT

Elektrisch 
belastingssignaal 
voor 
aanjagermotor

10 – 14 V Contactslot op ON, aanjagerschakelaar in de 
OFF-stand

0 – 2 V Contactslot op ON, aanjagerschakelaar in 2de 
snelheidsstand of hoger

E23-31 BLK Massa voor ECM Onder 0,3 V Contactslot op ON.



Airconditioningsysteem: 7B-18

E23-46 LT GRN
Uitgang relais nr. 1 
van 
radiateurventilator

10 – 14 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftemperatuur: Onder 95 °C (203 
° F), of A/C-koelmiddeldruk: onder 600 kPa (87 
psi).

0 – 2 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftemperatuur: 97,5 °C (207,5 °F) 
of hoger, of A/C-koelmiddeldruk: 1100 kPa (159,5 
psi) of hoger.

E23-47 GRY Uitgang A/C-
compressorrelais

10 – 14 V Bij draaiende motor, hoge ingangsspanning van A/
C-aanvraagsignaal

0 – 1 V Bij draaiende motor, lage ingangsspanning van A/
C-aanvraagsignaal

E23-48 GRN
Uitgang relais nr. 2 
en nr. 3 van 
radiateurventilator

10 – 14 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftemperatuur: onder 100 °C (212 
°F), of A/C-koelmiddeldruk: onder 1200 kPa (174 
psi).

0 – 2 V

Contactslot op ON, 
motorkoelvloeistoftemperatuur: 102,5 °C (216,5 
°F) of hoger, of A/C-koelmiddeldruk: 1500 kPa 
(217,5 psi) of hoger.

E23-54 ORN Massa voor 
sensors Onder 0,3 V Contactslot op ON

E23-55 RED Signaal druksensor 
A/C-koelmiddel

1,46 – 1,71 V
Motor loopt, A/C-koelmiddeldruk op 0,8 MPa (8,0 
kg/cm2)(A/C-koelmiddeldruk gemeten door 
manometer)

2,55 – 2,80 V
Motor loopt, A/C-koelmiddeldruk op 1,6 MPa (16,0 
kg/cm2)(A/C-koelmiddeldruk gemeten door 
manometer)

E23-57 WHT/BLK

Signaal 
verdamperthermist
or 
(temperatuursenso
r verdamper)

3,45 – 3,65 V Contactslot op ON, verdamperthermistor 
(verdampertemperatuursensor) op 0 °C (32 °F)

2,55 – 2,85 V Contactslot op ON, verdamperthermistor 
(verdampertemperatuursensor) op 15 °C (59 °F)

1,7 – 2,1 V Contactslot op ON, verdamperthermistor 
(verdampertemperatuursensor) op 30 °C (86 °F)

E23-60 BRN/WHT
Uitgang van 
hoofdvoedingsrelai
s

10 – 14 V Contactslot op OFF

0 – 2 V Contactslot op ON

Aansluitin
g

Draadkleur Circuit Normale waarde Toestand



7B-19 Airconditioningsysteem: 

Reparatie-instructies

Werkingsprocedure voor het vullen met koelmiddel
U4RS0B7206001

WAARSCHUWING!

 

• Stel uw ogen niet bloot aan koelmiddel (vloeibaar).
Vloeistof HFC-134a (R-134a) die onbedoeld vrijkomt heeft een temperatuur van ongeveer –6 °C (21,2 
°F) onder het vriespunt. Mochten uw ogen in aanraking komen met vloeistof HFC-134a (R-134a), dan 
kunt u ernstig letsel oplopen. Om uw ogen tegen een dergelijk ongeluk te beschermen, is het 
noodzakelijk dat u altijd een bril draagt. Mochten uw ogen in aanraking komen met HFC-134a (R-
134a), raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

– Niet met uw handen in het/de betrokken oog/ogen wrijven. Gebruik vers koud water om over het 
betrokken gebied te spatten zodat de temperatuur van dat gebied geleidelijk boven het vriespunt 
komt.

– Zorg ervoor zo snel mogelijk een juiste behandeling te krijgen van een arts of oogspecialist.

• Mocht uw huid in aanraking komen met koelmiddel HFC-134a (R-134a), dan moet het betrokken deel 
op dezelfde manier behandeld worden als wanneer de huid ijskoud of bevroren is.

• Het koelmiddel niet hanteren in de buurt van een plaats waar gelast wordt of stoomreiniging 
plaatsvindt.

• Koelmiddel dient op een koude en donkere plaats bewaard te worden. Nooit opslaan op een plaats 
waar de temperatuur hoog is, d.w.z. waar het aan direct zonlicht is blootgesteld, in de buurt van een 
vuur of in het voertuig (inclusief bagageruimte).

• Vermijd het inademen van geproduceerde gassen bij het verbranden van HFC-134a (R-134a). Deze 
gassen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid.

 

Start vacuStart vacuümzuigen.mzuigen.

Stop vacuStop vacuümzuigen.mzuigen.

15 minuten (boven 760 mmHg)15 minuten (boven 760 mmHg)

Wacht 10 minutenWacht 10 minuten

Controleer het A/C-systeem Controleer het A/C-systeem 
op druklekken.op druklekken.

Vul het A/C-systeem met Vul het A/C-systeem met 
koelmiddel.koelmiddel.

Controleer het A/C-systeem op Controleer het A/C-systeem op 
koelmiddellekkage en controleer koelmiddellekkage en controleer 
de hoeveelheid koelmiddel.de hoeveelheid koelmiddel.

PrestatietestPrestatietest

Inspecteer en repareer de aansluitingen.Inspecteer en repareer de aansluitingen.

Als de meter abnormale Als de meter abnormale 
condities aangeeftcondities aangeeft

Vul 370    20 g koelmiddel bij.Vul 370    20 g koelmiddel bij.

I4RS0B720029D-01



Airconditioningsysteem: 7B-20

Terugwinning
Bij het afvoeren van koelmiddel uit het A/C-systeem altijd koelmiddelterugwinnings- en recyclingsapparatuur 
gebruiken. Het afvoeren van koelmiddel HFC-134a (R-134a) in de atmosfeer heeft schadelijke effecten op het milieu.

OPMERKING

• Na het terugwinnen van koelmiddel uit het systeem, moet de hoeveelheid verwijderde 
compressorolie gemeten worden voor het bijvullen van compressorolie.

• Zorg ervoor dat u bij het hanteren van terugwinnings- en recyclingapparatuur het 
instructiehandboek voor de apparatuur volgt.

 

Bijvullen van compressorolie
Vóór het vacuümzuigen en vullen van het systeem met 
koelvloeistof, moet de compressor worden gevuld met 
de voorgeschreven hoeveelheid compressorolie via de 
opening aan de aanzuigzijde (1) van de compressor.

Wanneer alleen koelvloeistof wordt bijgevuld
Wanneer het systeem wordt gevuld met koelvloeistof 
zonder dat onderdelen worden vervangen, vult u 
evenveel olie bij als is gemeten bij het aftappen van de 
koelvloeistof (indien niet gemeten, 30 cm3 (30 cc) olie 
bijvullen).

I4RS0A720012-01
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7B-21 Airconditioningsysteem: 

Wanneer de compressor wordt vervangen

LET OP!
 

Gebruik voorgeschreven compressorolie of 
een equivalente compressorolie.
 

Elke nieuwe compressor is gevuld met de vereiste 
hoeveelheid compressorolie voor het A/C-systeem. Bij 
gebruik van een nieuwe compressor daarom de 
berekende hoeveelheid olie aftappen.
“C” = “A” – “B”
“C”: Af te tappen hoeveelheid olie
“A”: Hoeveelheid olie in nieuwe compressor
“B”: Hoeveelheid olie in verwijderde compressor

OPMERKING

Bij het verlaten van de fabriek is de 
compressor gevuld met de volgende 
hoeveelheid olie.
 

:  Compressorolie 99000–99095–00A

Hoeveelheid olie in compressor
50 ± 10 cm3 (50 ± 10 cc, 3,05 ± 0,61 in3)

Bij het vervangen van andere onderdelen
De compressor met de volgende hoeveelheid olie 
bijvullen.

Bij te vullen hoeveelheid olie
Verdamper: 15 cm3 (15 cc, 0,92 in3)
Condensor: 10 cm3 (10 cc, 0,61 in3)
Droger: 10 cm3 (10 cc, 0,61 in3)
Slangen: 5 cm3 (5 cc, 0,31 in3) ieder
Leidingen: 5 cm3 (5 cc, 0,31 in3) ieder

Legen

LET OP!
 

Niet legen alvorens koelmiddel in het A/C-
systeem te herwinnen.
 

OPMERKING

Wanneer het airconditioningssysteem 
blootgesteld aan atmosferische lucht, moet 
het systeem geleegd worden met een 
vacuümpomp. Het A/C-systeem dient aan een 
manometerset aangesloten te worden en 
gedurende ongeveer 15 minuten te worden 
geleegd.
 

1) Sluit respectievelijk de hogedruk vulslang (1) en de 
lagedruk vulslang (2) van de manometerset (3) als 
volgt aan:
Hogedruk vulslang → Hogedruk vulklep (4) op de 
uitlaatleiding van de condensor
Lagedruk vulslang → Lagedruk vulklep (5) op de 
aanzuigleiding

2) Bevestig de middelste vulslang (6) van de 
manometerset aan de vacuümpomp (7).

3) Bedien de vacuümpomp en open dan de klep (Hi) 
(8) aan de afvoerzijde van de manometerset.
Als er geen verstopping in het systeem zit, verschijnt 
er een aanduiding op de hogedrukmeter (9).
In dit geval de klep (Lo) (10) aan de andere zijde van 
de set openen en het systeem repareren.

4) Ongeveer 10 minuten later, moet de lagedrukmeter 
(11) een vacuüm tonen dat lager is dan –100 kPa (–
1,0 kg/cm2, –760 mmHg, –14,7 psi) op voorwaarde 
dat er geen lek bestaat.

OPMERKING

• Als het systeem geen vacuüm toont dat 
lager is dan –100 kPa (–1,0 kg/cm2, –760 
mmHg, –14,7 psi) sluit dan beide kleppen, 
stop de vacuümpomp en kijk naar de 
beweging van de lagedrukmeter.

• Een stijging in de meterwaarde zou kunnen 
wijzen op een lek. Repareer in dit geval het 
systeem alvorens met het legen verder te 
gaan.

• Als de meter een stabiele waarde geeft 
(waarschijnlijk geen lek), ga dan verder 
met het legen.

 

5) Het legen moet ten minste gedurende een totaal van 
15 minuten uitgevoerd worden.

6) Ga verder met legen tot de lagedrukmeter een 
vacuüm aangeeft dat lager is dan –100 kPa (–1,0 kg/
cm2, –760 mmHg, –14,7 psi) en sluit dan beide 
kleppen.

1. Nieuwe compressor
2. Verwijderde compressor

I2RH01720015-01



Airconditioningsysteem: 7B-22

7) Stop de vacuümpomp. Maak de centrale vulslang los 
van de pompinlaat. Het systeem is nu gereed om 
gevuld te worden met koelmiddel.

Het A/C-systeem controleren op druklekken.
Sluit na het legen voltooid te hebben de hogedrukklep 
en de lagedrukklep van de manometer en wacht 10 
minuten. Controleer of de waarde op de lagedrukmeter 
niet is gewijzigd.

LET OP!
 

Als de waarde in de richting van "0" beweegt 
is er ergens een lek. Inspecteer de 
buisaansluitingen en maak de nodige 
correcties. Leeg het systeem dan nogmaals 
en controleer of er geen lekken zijn.
 

Vullen

LET OP!
 

• Omdat geen peilglas wordt gebruikt voor 
dit A/C-systeem, het A/C-systeem niet 
extra bijvullen. Om met de juiste 
hoeveelheid koelmiddel te vullen, eerst het 
koelmiddel uit het A/C-systeem 
terugwinnen en legen. En vul dan het A/C-
systeem met de juiste hoeveelheid 
koelmiddel.

• Altijd koelmiddel vullen door de 
lagedrukzijde van het A/C-systeem nadat 
de initiële vulling is uitgevoerd door de 
hogedrukzijde met de motor uit.

• Nooit koelmiddel vullen door de 
hogedrukzijde van het A/C-systeem terwijl 
de motor loopt.

• Niet vullen met koelmiddel terwijl de 
compressor heet is.

• Volg nauwkeurig de instructies van de 
fabrikant bij het installeren van een 
tapkraan op de koelmiddelhouder waarin 
dan een gat wordt gemaakt.

• Er dient altijd voor en tijdens het vullen 
met koelmiddel een drukmeter te worden 
gebruikt.

• De koelmiddelhouder dient van koelmiddel 
ontdaan te worden alvorens deze af te 
voeren.

• De koelmiddelhouder moet niet tot of over 
40 °C (104 °F) verwarmd worden.

• De koelmiddelhouder mag tijdens het 
vullen met koelmiddel niet omgedraaid 
worden. Omdraaien leidt ertoe dat 
vloeibaar koelmiddel de compressor 
binnengaat en problemen veroorzaakt, 
zoals compressie van vloeibaar koelmiddel 
en dergelijke.

 

OPMERKING

Het airconditioningsysteem bevat HFC-134a 
(R-134a).
Hier wordt een methode beschreven om het 
airconditioningsysteem met koelmiddel te 
vullen uit de koelmiddel 
onderhoudscontainer.
Bij vullen met teruggewonnen koelmiddel 
door gebruik van terugwinnings- en 
recyclingapparatuur (bij het recyclen van 
koelmiddel), dient u de procedure in het 
handboek van de fabrikant te volgen.
 

De initiële vulling van het A/C-systeem vindt plaats door 
de hogedrukzijde met de motor uit.
En vervolgens moet deze methode worden gevolgd voor 
het vullen door de lagedrukzijde terwijl de motor loopt.
1) Controleer of de slangen goed lopen na het legen 

van het systeem.
2) Sluit respectievelijk de lagedruk vulslang (1) en de 

hogedruk vulslang (2) van de manometerset (3) aan. 
Open vervolgens de klep (4) van de 
koelmiddelhouder om de vullijn te ontluchten.

3) Open de klep (5) aan de hogedrukzijde en vul het 
systeem met koelmiddel.

4) Open na een tijdje de klep (6) aan de lagedrukzijde 
en sluit de klep aan de hogedrukzijde.

WAARSCHUWING!

 

Controleer of de klep aan de hogedrukzijde 
goed is gesloten.

 

5) Start de motor en houd het motortoerental op 1500 
omw/min en bedien dan het A/C-systeem.

7

5
2

4

1

10

11

3
9 8

6

I4RS0A720014-01



7B-23 Airconditioningsysteem: 

6) Vul het A/C-systeem met koelmiddel in stoomvorm. 
Op dit moment moet de koelmiddelhouder rechtop 
staan.

7) Wanneer de koelmiddelhouder (1) geleegd is, volg 
dan de volgende procedure om deze te vervangen 
door een nieuwe koelmiddelhouder.
a) Sluit de lagedrukklep.
b) Vervang de lege houder door een 

koelmiddelhouder die is gevuld met koelmiddel. 
Volg bij gebruik van een koelmiddeltapkraan (2) 
de volgende procedure voor het vervangen.
i) Trek de naald (3) terug en verwijder de 

tapkraan van de koelmiddelhouder door de 
plaatmoer (4) los te draaien.

ii) Installeer de tapkraan van de 
koelmiddelhouder op de nieuwe 
koelmiddelhouder.

c) Ontlucht de centrale vulslang van eventueel 
aanwezige lucht.
Volg bij gebruik van een koelmiddeltapkraan de 
volgende procedure voor het ontluchten.
i) Draai de tapkraan (1) van de 

koelmiddelhouder eenmaal volledig vast en 
draai dan de plaatmoer (2) enigszins open.

ii) Open de klep (3) aan de lagedrukzijde van 
de manometerset (4) enigszins.

iii) Zodra koelmiddel met een sissend geluid 
naar buiten komt door een speling tussen de 
koelmiddelhouder en de tapkraan, de 
plaatmoer en de klep aan de lagedrukzijde 
vastdraaien.

iv) Draai de hendel van de tapkraan met de klok 
mee zodat de naald in de nieuwe container 
wordt geschroefd om een gat te maken voor 
de koelmiddelstroom.

8) Nadat het systeem is gevuld met een 
voorgeschreven hoeveelheid (370 ± 20 g) 
koelmiddel of als de lagedrukmeter (1) en de 
hogedrukmeter (2) de volgende voorgeschreven 
waarde hebben aangegeven, de klep (3) aan de 
lagedrukzijde van de manometerset (4) sluiten.

Voorbeeld druk lagedrukzijde en hogedrukzijde

1
2

6

3

5
4
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Meters dienen de volgende waarden aan te geven 
wanneer de omgevingstemperatuur 30° C (86 °F) is.
Druk
op de hogedrukmeter

1420 – 1830 kPa
14,2 – 18,3 kg/cm2

202 – 260 psi
Druk
op de lagedrukmeter

270 – 420 kPa
2,7 – 4,2 kg/cm2

38 – 59 psi

I2RH01720019-01
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Airconditioningsysteem: 7B-24

Verwijdering van manometerset

WAARSCHUWING!

 

De hogedrukzijde staat onder hoge druk. Let 
goed op dat u geen letsel oploopt, in het 
bijzonder op ogen en huid.

 

Verwijder de manometerset als volgt wanneer het A/C-
systeem is gevuld met de voorgeschreven hoeveelheid 
koelmiddel:
1) Sluit de klep aan de lagedrukzijde van de 

manometerset. (De klep aan de hogedrukzijde is 
steeds gesloten tijdens het vulproces.)

2) Sluit de klep van de koelmiddelhouder.
3) Zet de motor af.
4) Gebruik een poetsdoek om de vulslangen van de 

toevoerkleppen te verwijderen. Deze handeling dient 
snel uitgevoerd te worden.

5) Plaats doppen op de toevoerkleppen.

Controleer het A/C-systeem op koelmiddellekken
Wanneer een koelmiddellek wordt vermoed in het 
systeem of er is een onderhoudshandeling uitgevoerd 
die kan leiden tot storing van leidingen en aansluitingen, 
wordt aanbevolen op lekken te controleren.
Gebruik gezond verstand tijdens de koelmiddellektest, 
aangezien de noodzaak en de omvang van zo'n test in 
het algemeen zal afhangen van de aard van de klacht en 
het soort onderhoud dat is uitgevoerd op het systeem.

Detector vloeistoflek

WAARSCHUWING!

 

• Zorg ervoor dat er geen brandbare 
producten in de buurt zijn om 
ontploffingen en branden te vermijden.

• Als koelmiddel aan vuur wordt 
blootgesteld wordt het een giftig gas 
(fosgeen). Dit gas niet inademen.

 

Er is een aantal fittingen en plaatsen in het A/C systeem 
waar een detector voor vloeistoflekken gebruikt kan 
worden om lekken met grote precisie te lokaliseren.
Door de oplossing eenvoudigweg aan te brengen op een 
wattenpropje, zoals aan de dop van een medicijnflesje, 
worden binnen enkele seconden bellen gevormd als er 
een lek is.
Voor afgesloten gebieden, zoals bepaalde delen van de 
verdamper en de condensor, is een elektronisch 
(koelmiddel) lekdetector meer aangewezen voor het 
opsporen van lekken.

Speciaal gereedschap
(A):  09990–86011

Inspectie condensorsamenstel
U4RS0B7206002

Controleer de volgende punten.
• Verstopping van koelribben condensor

Als een verstopping wordt aangetroffen, moeten de 
condensorkoelribben met water gewassen worden en 
met perslucht gedroogd.

• Condensorkoelribben op lekken en breuken
Repareer of vervang de condensor indien defecten 
worden aangetroffen.

• Condensorfittingen op lekkage.
Repareer of vervang de condensor indien defecten 
worden aangetroffen.

Condensorsamenstel uitbouwen en monteren
U4RS0B7206003

LET OP!
 

De condensorkoelribben niet beschadigen. 
Als een condensorrib gebogen is, buig die 
dan weer recht met een platte 
schroevendraaier of een tang.
 

Uitbouwen

1) Koelmiddel uit het A/C-systeem terugwinnen, zie 
“Werkingsprocedure voor het vullen met koelmiddel: 
”.

OPMERKING

Meet de hoeveelheid verwijderde 
compressorolie voor het bijvullen van 
compressorolie.
 

2) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen 
voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.

3) Maak de afvoerslang (1) en de vloeistofleiding (2) los 
van de condensor (3).

I2RH01720020-01



7B-25 Airconditioningsysteem: 

4) Verwijder de bevestigingsbouten van het 
condensorsamenstel (4).

5) Verwijder het condensorsamenstel (1), zie 
afbeelding.

Montage
Het inbouwen van de condensor gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende punten in acht.
• Vul de voorgeschreven hoeveelheid compressorolie 

bij aan de aanzuigzijde van de compressor, zie 
"Compressorolie bijvullen" in “Werkingsprocedure 
voor het vullen met koelmiddel: ”.

• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 
in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

Droogmiddel uitbouwen en monteren
U4RS0B7206004

Uitbouwen

1) Verwijder het condensorsamenstel, zie 
“Condensorsamenstel uitbouwen en monteren: ”.

2) Verwijder de dop met filter (1) van de ontvanger/
droger (modulator)-tank.

3) Verwijder het droogmiddel (2) uit de ontvanger/
droger (modulator)-tank.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Vul de voorgeschreven hoeveelheid compressorolie 

bij aan de aanzuigzijde van de compressor, zie 
“Werkingsprocedure voor het vullen met koelmiddel: ”.

• Verwijder het droogmiddel niet uit de plastic tas tot net 
voor het moment dat u het in de ontvanger plaatst.

• Monteer het droogmiddel met de gelaste zijde naar 
beneden.

• Breng compressorolie aan op de O-ring van de dop.
• Draai de dop vast met het voorgeschreven koppel

Aantrekkoppel
Dop met filter (a):  3,0 N·m (0,3 kgf-m, 2,5 lb-ft)

• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 
in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

4
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3

2
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Airconditioningsysteem: 7B-26

Componenten HVAC-eenheid
U4RS0B7206005
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1. Inlaatkanaal buitenlucht 7. Samenstel luchtstroomregeldeur 13. Verwarmingsblok 19. Verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper)

2. Bovenkant aanjagerhuis 8. Temperatuurregelklep 14. Temperatuurregelhendel 20. Pakking
3. Actuator luchtinlaatbediening 9. Weerstand van aanjagermotor 15. Luchtstroomregelhendel 21. Filterdeksel (indien uitgerust)
4. Luchtfilter (indien uitgerust) 10. Onderkant aanjagerhuis 16. Verdamper 22. Aftapslang
5. Bovenkant 

verwarmingseenheidhuis
11. Aanjagermotor 17. O-ring 23. Borgklem kabel



7B-27 Airconditioningsysteem: 

HVAC-eenheid uitbouwen en monteren
U4RS0B7206006

Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Koelmiddel uit het A/C-systeem terugwinnen met 
terugwinnings- en recyclingapparatuur, zie 
"Terugwinnen" in “Werkingsprocedure voor het 
vullen met koelmiddel: ”.

4) Verwijder het schutbord, zie “Onderdelen schutbord:  
in hoofdstuk 9K”.

5) Tap de motorkoelvloeistof af en koppel dan de 
verwarmingsslangen (1) los van de HVAC-eenheid 
(2).

6) Verwijder het instrumentenbord van de carrosserie, 
zie “Instrumentenbord uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

7) Draai de bout van de aanzuigslang en de 
vloeistofleiding (4) los.

8) Verwijder de moeren (3).
9) Verwijder de HVAC-eenheid uit de carrosserie.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Vul de voorgeschreven hoeveelheid compressorolie 

bij aan de aanzuigzijde van de compressor, zie 
"Compressorolie bijvullen" in “Werkingsprocedure 
voor het vullen met koelmiddel: ”.

• Breng het opvulsel (1) gelijkmatig aan op de 
installatieopening.

• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 
in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

• Stel de regelkabels af, zie “HVAC-regeleenheid 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 7A”.

• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Inspectie verdamper
U4RS0B7206007

Controleer de volgende punten.
• Verstopping van A/C-verdamperkoelribben.

Als er verstoppingen worden aangetroffen, moeten de 
A/C-verdamperkoelribben met water gewassen 
worden en met perslucht gedroogd.

• A/C-verdamperkoelribben op lekken en breuken
Repareer of vervang de A/C-verdamper indien 
defecten worden aangetroffen.

• A/C-verdamperfittingen op lekken.
Repareer of vervang de A/C-verdamper indien 
defecten worden aangetroffen.

6. Voetkanaal 12. Onderkant 
verwarmingseenheidhuis

18. Expansieklep : Niet opnieuw gebruiken.
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Airconditioningsysteem: 7B-28

Verdamperthermistor (temperatuursensor 
verdamper) uitbouwen en monteren

U4RS0B7206008
Uitbouwen

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Verwijder de HVAC-eenheid van de carrosserie, zie 

“HVAC-eenheid uitbouwen en monteren: ”.
3) Verwijder de verdamperthermistor (verdamper 

temperatuursensor) (1) uit de verdamper door de 
HVAC-eenheid te demonteren.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Monteer de verdamperthermistor (verdamper 

temperatuursensor) (1) op de verdamper (2), zie 
afbeelding.

Inspectie verdamperthermistor 
(temperatuursensor verdamper)

U4RS0B7206009
Controleer de weerstand tussen de aansluitingen van de 
verdamperthermistor (1).
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, de verdamperthermistor 
vervangen.

Weerstand verdamperthermistor
0 °C (32 °F): 6,6 – 6,9 kΩ
25 °C (77 °F): 1,9 – 2,3 kΩ

Expansieklep uitbouwen en monteren
U4RS0B7206010

Uitbouwen

1) Koelmiddel uit het A/C-systeem terugwinnen met 
terugwinnings- en recyclingapparatuur, zie 
"Terugwinnen" in “Werkingsprocedure voor het 
vullen met koelmiddel: ”.

2) Draai een moer (1) los en verwijder de leidingen uit 
de expansieklep (2).

3. 50 ± 5 mm (2 ± 0,2 in.)
4. Sensoronderdeel bevestigd aan de 10e koelrib van onderaf
5. Bevestigingsonderdeel bevestigd aan de 8e koelrib van onderaf

1
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[A]: Weerstand (kΩ)
[B]: Temperatuur
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7B-29 Airconditioningsysteem: 

3) Draai moeren (3) los en verwijder de expansieklep.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng compressorolie aan op de O-ring van de 

expansieklep en leidingen.
• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 

in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout expansieklep:  3,5 N·m (0,35 kgf-
m, 2,5 lb-ft)

Inspectie expansieklep
U4RS0B7206011

Zie “Prestatie-inspectie A/C-systeem: ”.

Inspectie A/C-koelmiddeldruksensor en 
bijbehorend circuit

U4RS0B7206012

1) Maak de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor 
los.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer of de spanning tussen de "RED”-

draadaansluiting en de “ORN” draadaansluiting van 
de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor ligt 
tussen 4,75 V en 5,25 V.
Als dat niet het geval is, het circuit van de A/C-
koelmiddeldruksensor controleren.

4) Sluit de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor 
aan met het contactslot op OFF.

5) Sluit de manometerset aan op de vulkleppen.
6) Controleer de spanning van de A/C-

koelmiddeldruksensor van de ECM-stekker, zie 
“Inspectie A/C-systeem bij ECM: ”.
Als de spanning niet voldoet aan onderstaande 
voorschriften, de A/C-koelmiddeldruksensor 
vervangen.

Spanningsvoorschriften A/C-koelmiddeldruksensor 
(A/C-koelmiddeldruk gemeten door manometer)
0,8 MPa (8,0 kg/cm2, 116 psi): 1,46 – 1,71 V
1,4 MPa (14 kg/cm2, 203 psi): 2,28 – 2,53 V
1,6 MPa (16 kg/cm2, 232 psi): 2,55 – 2,80 V
1,8 MPa (18 kg/cm2, 261 psi): 2,82 – 3,03 V

A/C-koelmiddeldruksensor uitbouwen en 
monteren

U4RS0B7206013
Uitbouwen

1) Koelmiddel uit het A/C-systeem terugwinnen met 
terugwinnings- en recyclingapparatuur, zie 
"Terugwinnen" in “Werkingsprocedure voor het 
vullen met koelmiddel: ”.

2) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
3) Maak de stekker van de A/C-koelmiddeldruksensor 

los.
4) Verwijder de A/C-koelmiddeldruksensor (1) van de 

vloeistofleiding (2).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng compressorolie aan op de O-ring van de A/C-

koelmiddeldruksensor.
• Draai de druksensor van het A/C-koelmiddel vast met 

het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Druksensor A/C-koelmiddel (a):  11 N·m (1,1 kgf-
m, 8,0 lb-ft)

• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 
in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

1

2
2

3

I4RS0A720028-01

1

2

I4RS0A720029-01

(a)
I4RS0A720031-01



Airconditioningsysteem: 7B-30

Inspectie A/C-schakelaar
U4RS0B7206014

• Controleer of er continuïteit is tussen aansluiting (1) 
en aansluiting (2) wanneer de A/C-schakelaar in de 
stand ON staat.

• Controleer of er geem continuïteit is tussen 
aansluiting (1) en aansluiting (2) wanneer de A/C-
schakelaar in de stand OFF staat.

Vervang de HVAC-regeleenheid indien het resultaat niet 
aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Inspectie compressorrelais
U4RS0B7206015

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Verwijder het compressorrelais (1) uit de 

hoofdzekeringenkast.
3) Controleer of er geen continuïteit is tussen 

aansluiting “c” en “d”. Vernieuw het relais indien er 
continuïteit is.

4) Verbind de positieve accupool (+)-aansluiting met 
aansluiting "b" van het relais en de negatieve 
accupool (–)-aansluiting met aansluiting "a" van het 
relais en controleer dan de continuïteit tussen 
aansluiting "c" en "d". Vernieuw het relais indien er 
geen continuïteit is.

Inspectie en afstellen compressoraandrijfriem
U4RS0B7206016

Inspecteren

• Controleer de aandrijfriem (1) van de compressor op 
slijtage, barsten, vervormingen en verontreiniging. Als 
er defecten zijn, de riem vervangen door een nieuwe, 
zie “Compressoraandrijfriem uitbouwen en monteren: 
”.

• Controleer de spanning van de aandrijfriem van de 
compressor door te meten hoeveel deze wordt 
afgebogen als er op het tussenliggende punt tussen 
de poelie (6) van de magneetkoppeling en de poelie 
(3) van de krukas met een kracht van ongeveer 100 N 
(10 kg) op wordt gedrukt na het draaien (360°) van de 
krukaspoelie. Als de riemspanning niet aan de 
voorschriften voldoet, de riemspanning afstellen, zie 
"Afstellen".

Spanning compressoraandrijfriem
“a”: 7 – 8mm (0,28 – 0,31 in.)

Spanning nieuwe compressoraandrijfriem
“a”: 6 – 7mm (0,24 – 0,28 in.)

1 2
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7B-31 Airconditioningsysteem: 

Afstelling

1) Draai de moer van de spanrol (4) los.
2) Stel de riemspanning af door de spanrol vast of los 

te draaien met de stelbout (5).
3) Draai de moer van de spanrol vast.
4) Draai de krukaspoelie 360° rond en controleer de 

riemspanning opnieuw.

Compressoraandrijfriem uitbouwen en 
monteren

U4RS0B7206017
Uitbouwen

1) Draai de moer van de spanrol (1) los.
2) Verlaag de riemspanning door de spanrol los te 

draaien met de stelbout (2).
3) Verwijder de compressoraandrijfriem (3).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Stel de riemspanning af, zie “Inspectie en afstellen 

compressoraandrijfriem: ”.

Compressorsamenstel uitbouwen en monteren
U4RS0B7206018

Uitbouwen

1) Laat de motor 10 minuten stationair draaien met A/C 
ON.

2) Zet de motor af.
3) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
4) Koelmiddel uit het A/C-systeem terugwinnen met 

terugwinnings- en recyclingapparatuur, zie 
"Terugwinnen" in “Werkingsprocedure voor het 
vullen met koelmiddel: ”.

5) Verwijder de compressoraandrijfriem, zie 
“Compressoraandrijfriem uitbouwen en monteren: ”.

6) Verwijder het rechter onderdeksel van de motor.
7) Maak de stekker van de looddraad van de 

magneetkoppeling (1) los.
8) Maak de afvoerslang (2) en de aanzuigslang (3) los 

van de compressor (4).

OPMERKING

Dicht open fittingen onmiddellijk af zodat er 
geen vocht in het systeem kan komen.
 

2. Spanpoelie

I4RS0A720033-01

I4RS0A720034-01
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Airconditioningsysteem: 7B-32

9) Verwijder de montagebouten van de compressor (1) 
en verwijder vervolgens de compressor (2) van zijn 
steun.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Indien de compressor is vervangen, met nieuwe 

compressorolie bijvullen, zie "Compressorolie 
bijvullen" in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 
in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

• Stel de aandrijfriemspanning af, zie “Inspectie en 
afstellen compressoraandrijfriem: ”.

Componenten compressorsamenstel
U4RS0B7206019
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1. Ankerplaatmoer 5. Afstandsring 9. O-ring : Niet opnieuw gebruiken.
2. Compressor 6. Olie magneetkoppeling 10. Thermoschakelaar : 16 N·m (1,6 kg-m, 11,5 lb-ft)
3. Ontlastklep 7. Magneetkoppelingspoelie 11. Kap : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
4. Borgveer 8. Ankerplaat



7B-33 Airconditioningsysteem: 

Inspecteren van de magneetkoppeling
U4RS0B7206020

• Controleer de ankerplaat en de 
magneetkoppelingspoelie respectievelijk op slijtage 
en olieopslorping.

• Controleer het lager van de magneetkoppelingspoelie 
op lawaai, slijtage en lekkage van vet.

• Meet de weerstand van de magneetkoppelingsspoel 
bij 20 °C (68 °F). Vervang het 
magneetkoppelingsamenstel als de gemeten 
weerstand buiten het voorgeschreven bereik valt.

Weerstand spoel magneetkoppeling
Standaard: 4,0 – 4,4 Ω

Magneetkoppeling uitbouwen en monteren
U4RS0B7206021

Uitbouwen

1) Verwijder de compressor uit het voertuig, zie 
“Compressorsamenstel uitbouwen en monteren: ”.

2) Houd de ankerplaat (1) tegen met speciaal 
gereedschap en verwijder de moer (2) van de 
ankerplaat.

Speciaal gereedschap
(A):  09920–55810

3) Verwijder de ankerplaat (1).

4) Verwijder de vulstukken van de as.
5) Verwijder de borgveer (1) met behulp van speciaal 

gereedschap.

Speciaal gereedschap
(B):  09900–06107

6) Verwijder de magneetkoppelingpoelie (2).

OPMERKING

• Als de poelie van de magneetkoppeling 
moeilijk met de hand te verwijderen is, 
gebruik dan de trekker (1).

• Beschadig de poelie van de 
magneetkoppeling niet met de trekker.

 

7) Verwijder de looddraadklemmen van de 
magneetkoppeling en maak de stekker van de 
looddraad van de magneetkoppeling los.

8) Verwijder de borgveer (1) met behulp van speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(B):  09900–06107

9) Verwijder de magneetkoppelingspoel (2) uit de 
compressor (3).

I4RS0B720018-01

2
1 (A)

I3RM0A720042-01

I4RS0B720019-01

I3RM0A720044-01

I3RM0A720045-01



Airconditioningsysteem: 7B-34

Montage

1) Monteer de magneetkoppelingspoel (2) door het 
uitsteeksel (4) van de magneetkoppelingspoel op het 
gat (5) van de compressor (3) te plaatsen.

2) Monteer de borgveer (1) met de afgeschuinde zijde 
(6) naar boven.

Speciaal gereedschap
(B):  09900–06107

3) Monteer de looddraadklemmen van de 
magneetkoppeling en sluit de stekker van de 
looddraad van de magneetkoppeling aan.

4) Monteer de magneetkoppelingpoelie (1).
5) Monteer de borgveer (2) met de afgeschuinde zijde 

(3) naar boven.

Speciaal gereedschap
(B):  09900–06107

6) Draai de nieuwe ankerplaatmoer vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Ankerplaatmoer (a):  16 N·m (1,6 kgf-m, 11,5 lb-ft)

Speciaal gereedschap
(A):  09920–55810

7) Controleer de speling tussen de ankerplaat (1) en de 
magneetkoppelingpoelie.

Standaard speling tussen de ankerplaat en de 
magneetkoppelingpoelie
“a”: 0,25 – 0,50 mm (0,010 – 0,019 in.)

Inspectie thermoschakelaar
U4RS0B7206022

Meet de weerstand van de thermoschakelaar bij 20 °C 
(68 °F).

Weerstand thermoschakelaar
Standaard: 55 mΩ (DC 1,5 V, 100 mA)

I3RM0A720046-01

I4RS0B720020-01

2, (a)
1 (A)

I3RM0A720047-01

IYSQ01720079-01

I4RS0B720021-01



7B-35 Airconditioningsysteem: 

Thermoschakelaar uitbouwen en monteren
U4RS0B7206023

Uitbouwen

1) Verwijder de compressor uit de motor, zie 
“Compressorsamenstel uitbouwen en monteren: ”.

2) Verwijder de borgveer met behulp van speciaal 
gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09900–06107

3) Verwijder de thermoschakelaar en de O-ring.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik een nieuwe O-ring.
• Breng compressorolie aan op de O-ring.
• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 

in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

Inspectie ontlastklep
U4RS0B7206024

Controleer op koelvloeistoflekkage met behulp van het 
speciaal gereedschap.
Vernieuw de ontlastklep als lekkage van koelvloeistof 
wordt vastgesteld.

Speciaal gereedschap
(A):  09990–86011

Ontlastklep uitbouwen en monteren
U4RS0B7206025

Uitbouwen

1) Verwijder de compressor uit het voertuig, zie 
“Compressorsamenstel uitbouwen en monteren: ”.

2) Verwijder dop, ontlastklep en O-ring.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik een nieuwe O-ring.
• Breng compressorolie aan op de O-ring.
• Draai de ontlastklep vast met het voorgeschreven 

koppel.

Aantrekkoppel
Ontlastklep (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

• Leeg en vul het A/C-systeem, zie "Legen" en "Vullen" 
in “Werkingsprocedure voor het vullen met 
koelmiddel: ”.

(A)

I4RS0B720022-01

I4RS0B720023-01

(a)

I4RS0B720024-01



Airconditioningsysteem: 7B-36

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppel
U4RS0B7207001

OPMERKING

Het vermelde aantrekkoppel wordt eveneens beschreven in hetgeen volgt.
“Componenten compressorsamenstel: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van het bevestigingsdeel dat niet in dit hoofdstuk is beschreven, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B7208001

OPMERKING

Het vereist onderhoudsmateriaal wordt eveneens beschreven in hetgeen volgt.
“Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud A/C-systeem: ”
 

Speciaal gereedschap
U4RS0B7208002

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N⋅m kgf-m lb-ft

Dop met filter 3,0 0,3 2,5 )
Bevestigingsbout expansieklep 3,5 0,35 2,5 )
Druksensor A/C-koelmiddel 11 1,1 8,0 )
Ankerplaatmoer 16 1,6 11,5 )
Ontlastklep 10 1,0 7,5 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Compressorolie — P/No.: 99000–99095–

00A
)

09900–06107 09920–55810
Snap ring pliers (opening 
type)

Armature plate spanner

) / ) / ) / ) / ) ) / )

09990–86011
Gas leak detector
) / )



7B-37 Airconditioningsysteem: 
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Voorzorgsmaatregelen: 8-1

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij inzittendenbeveiliging
U4RS0B8000001

Onderhoudswaarschuwing airbagsysteem
Zie “Airbagsysteem-onderhoudswaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bevestigingsdelen
Zie “Opgelet met bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose veiligheidsgordel
Zie “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose veiligheidsgordel:  in hoofdstuk 8A”.

Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose airbagsysteem
Zie “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose airbagsysteem:  in hoofdstuk 8B”.

Voorzorgsmaatregelen behandeling en opslag airbagcomponenten
Zie “Voorzorgsmaatregelen behandeling en opslag airbagsysteemonderdelen:  in hoofdstuk 8B”.

Voorzorgsmaatregelen opruimen van een airbag en veiligheidsgordelvoorspanner
Zie “Voorzorgsmaatregelen opruimen van een airbag en veiligheidsgordelvoorspanner:  in hoofdstuk 8B”.



8A-1 Veiligheidsgordels: 

Veiligheidsgordels

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose 
veiligheidsgordel

U4RS0B8100001

WAARSCHUWING!

 

Als de veiligheidsgordel vervangen moet 
worden, de gesp en het 
veiligheidsgordelsamenstel samen als set 
vervangen. Dit is om zeker te stellen dat de 
insteekplaat met de gesp wordt vergrendeld. 
Als deze onderdelen afzonderlijk vervangen 
worden, kan een dergelijke 
vergrendelingtoestand onbetrouwbaar 
worden. Om deze reden levert SUZUKI de 
gesp en het veiligheidsgordelsamenstel 
uitsluitend samen.

 

Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen 
alvorens onderhoud uit te voeren aan veiligheidsgordels 
of ze te vervangen.
• Veiligheidsgordels dienen normaal te zijn ten opzichte 

van het bandoprolmechanisme- en de gespdelen.
• Houd scherpe hoeken en voorwerpen die de gordel 

kunnen beschadigen uit de buurt van de gordels.
• Geen delen van de gordelgesp of insteeklip buigen of 

beschadigen.
• Het weefsel van de gordel niet bleken of verven. 

(Alleen reinigen met milde zeep en lauw water.)
• Bij het plaatsen van een verankeringsbout voor een 

veiligheidsgordel, de bout eerst vastdraaien met de 
hand om scheef indraaien te voorkomen en dan met 
het voorgeschreven koppel.

• Geen reparaties uitvoeren op oprolmechanismen of 
op deksels van het oprolmechanisme. Defecte 
samenstellen vervangen door nieuwe 
vervangingsonderdelen.

• Gordels te allen tijde droog en schoon houden.
• Als u twijfels heeft over bepaalde onderdelen, deze 

vervangen.
• Vervang gordels waarvan het weefsel gesneden of 

anderszins beschadigd is.
• Plaats niets in de opening van het beklede paneel 

waar het weefsel van de veiligheidsgordel doorheen 
loopt.



Veiligheidsgordels: 8A-2

Algemene beschrijving

Constructie veiligheidsgordel
U4RS0B8101001

Veiligheidsgordel met ELR
De veiligheidsgordel met vertragingsafhankelijke 
blokkeerinrichting (ELR) is zo ontworpen dat de gordel 
onmiddellijk wordt geblokkeerd (om te voorkomen dat hij 
nog verder uit het oprolmechanisme kan worden 
getrokken) wanneer één van de hieronder vermelde 
parameters zijn ingestelde waarde overschrijdt
• Snelheid waarmee de gordel uit het oprolmechanisme 

wordt getrokken.
• Versnelling of vertraging van de rijsnelheid.
• Hoek.

Veiligheidsgordel met A-ELR
De veiligheidsgordel met automatische 
vertragingsafhankelijke blokkeerinrichting (A-ELR) werkt 
als gewone vertragingsafhankelijke blokkeerinrichting 
(ELR) totdat de gordel half is uitgetrokken en vervolgens 
als automatische blokkeerinrichting (ALR) totdat hij 
volledig is uitgetrokken.
ALR: blokkeert de gordel automatisch wanneer hij uit het 
oprolmechanisme wordt getrokken en laat toe dat de 
gordel zelfs nog iets wordt opgerold. Vervolgens kan de 
gordel niet verder worden uitgetrokken, tenzij hij 
helemaal opnieuw wordt opgerold in het 
oprolmechanisme. Daarna is de gordel niet langer 
geblokkeerd en kan hij opnieuw worden uitgetrokken.

Veiligheidsgordel met ELR en gordelvoorspanner
De veiligheidsgordel met ELR en gordelvoorspanner 
heeft naast de reeds beschreven ELR een 
voorspanmechanisme dat werkt in combinatie met de 
airbag.
De voorspanner is ingebouwd in het oprolmechanisme 
en wordt bestuurd door SDM als een van de onderdelen 
van het airbagsysteem. Hij wordt op hetzelfde moment 
geactiveerd als de bestuurders- en 
passagiersairbagmodule wanneer een schok aan de 
voorkant van het voertuig de voorgeschreven waarde 
overschrijdt.
Bij onderhoud aan de veiligheidsgordel 
(oprolmechanisme) met voorspanner, alle 
WAARSCHUWINGEN en VOORZORGMAATREGELEN 
en “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose 
airbagsysteem:  in hoofdstuk 8B” in acht nemen. 

LET OP!
 

Een geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanner 
(oprolautomaat) niet hergebruiken. Vervang 
door een nieuw veiligheidsgordelsamenstel 
met gesp, samen als set. Zie “Reparatie en 
inspectie vereist na ongeval:  in hoofdstuk 
8B” voor de controleprocedure van de 
activering.
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I4RS0A810001-01

1. Samenstel voorste veiligheidsgordel (met ELR en 
gordelvoorspanner)

4. Gesp voor voorste veiligheidsgordel 7. Sluiting voor centrale 
veiligheidsgordel van achterbank

2. Samenstel achterste veiligheidsgordel (met A-ELR) 5. Gesp voor achterste veiligheidsgordel
3. Veiligheidsgordel middenachter (met A-ELR) 6. Oprolmechanisme



8A-3 Veiligheidsgordels: 

Veiligheidsgordelwaarschuwing
Wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder niet is 
vastgemaakt (onder de volgende omstandigheden), 
informeren het veiligheidsgordelwaarschuwingslampje 
en een waarschuwingstoon dat de veiligheidsgordel van 
de bestuurder niet is vastgemaakt. Het 
veiligheidsgordelwaarschuwingslampje in de 
combinatiemeter en de waarschuwingstoon in de BCM 
werken als volgt:
• Het veiligheidsgordelarschuwingslampje gaat aan 

wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder niet 
is vastgemaakt met het contactslot in de ON-stand.

• Als de rijsnelheid hoger is dan 15 km/h met de 
veiligheidsgordel los, dan gaat de waarschuwingstoon 
ongeveer 95 seconden aan en het 

veiligheidsgordelwaarschuwingslampje knippert 
synchroon met de toon. Als de waarschuwingstoon 
ophoudt, gaat het 
veiligheidsgordelwaarschuwingslampje permanent 
branden.

• Als de status van de veiligheidsgordel van de 
bestuurder overgaat van "vast" naar "los" met 
rijsnelheid boven 15 km/h, dan gaat de 
waarschuwingstoon ongeveer 95 seconden aan en 
het veiligheidsgordelwaarschuwingslampje knippert 
synchroon met de toon. Als de waarschuwingstoon 
ophoudt, gaat het 
veiligheidsgordelwaarschuwingslampje permanent 
branden.

Diagnose-informatie en -procedures

Reparatie en inspectie vereist na ongeval
U4RS0B8104001

Na een ongeval, ongeacht of de veiligheidsgordelvoorspanner geactiveerd is of niet, dienen de controles en reparaties 
die zijn beschreven op “Reparatie en inspectie vereist na ongeval:  in hoofdstuk 8B” uitgevoerd te worden.



Veiligheidsgordels: 8A-4

Reparatie-instructies

Onderdelen van voorste veiligheidsgordel
U4RS0B8106001

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de veiligheidsgordelvoorspanner (oprolautomaat) te demonteren of te repareren. Als 
een abnormaliteit wordt vastgesteld, moet u het betrokken onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose veiligheidsgordel: ” alvorens met het werk te 
beginnen en neem iedere voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in persoonlijk letsel of het niet in werking treden van de 
veiligheidsgordelvoorspanner wanneer dat nodig is.
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I4RS0A810002-01

1. Bovenste verankering 4. Gesp  7. Onderste bevestigingsbout oprolautomaat
: Eerst de onderste bout aantrekken en dan de 
bovenste bout.

2. Onderste verankering 5. Gele stekker (voor 
veiligheidsgordelvoorspanner)

: 35 N·m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft)

3. Oprolmechanisme  6. Bovenste bevestigingsbout oprolautomaat
: Eerst de onderste bout aantrekken en dan de 
bovenste bout.

: 5,5 N·m (0,55 kg-m, 4,0 lb-ft)



8A-5 Veiligheidsgordels: 

Voorste veiligheidsgordel uitbouwen en 
monteren

U4RS0B8106002

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de 
veiligheidsgordelvoorspanner 
(oprolautomaat) te demonteren of te 
repareren. Als een abnormaliteit wordt 
vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose veiligheidsgordel: ” alvorens 
met het werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het 
werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het niet in werking 
treden van de 
veiligheidsgordelvoorspanner wanneer dat 
nodig is.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder onderbekleding van de middenstijl.
4) Gele stekker (1) losmaken van de 

veiligheidsgordelvoorspanner (2).
a) Maak de vergrendeling van de vergrendelknop 

(3) los.
b) Na het ontgrendelen, de stekker losmaken.

5) Verwijder voorste veiligheidsgordels uit het voertuig.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de onderstaande punten in acht.
• De bouten van de veiligheidsgordelverankeringen 

moeten een uniforme fijne schroefdraad hebben (7/
16-20 UNF). In geen geval mogen schroefdraden van 
een andere maat of metrische schroefdraden worden 
gebruikt.

• Gele stekker (1) stevig vastmaken aan de 
veiligheidsgordelvoorspanner.
a. Stekker aansluiten.
b. Vergrendel de stekker met het vergrendelschuifje 

(2).

• Maak het airbagsysteem paraat. Zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Inspectie voorste veiligheidsgordel
U4RS0B8106003

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de 
veiligheidsgordelvoorspanner 
(oprolautomaat) te demonteren of te 
repareren. Als een abnormaliteit wordt 
vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose veiligheidsgordel: ” alvorens 
met het werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het 
werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het niet in werking 
treden van de 
veiligheidsgordelvoorspanner wanneer dat 
nodig is.

• Nooit de weerstand van de 
gordelvoorspanner meten of de 
gordelvoorspanner demonteren. Dit kan 
namelijk resulteren in ernstig lichamelijk 
letsel.
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Veiligheidsgordels: 8A-6

LET OP!
 

Indien de voorspanner van de 
veiligheidsgordel (oprolautomaat) van een 
hoogte van 30 cm (1 ft) of hoger is gevallen, 
dient deze vervangen te worden.
 

Veiligheidsgordels en bevestigingsdelen kunnen de 
vitale onderdelen en systemen van een voertuig 
beschadigen.
Daarom moeten ze zorgvuldig geïnspecteerd worden en 
uitsluitend door originele onderdelen vervangen worden.

Veiligheidsgordel

• Het veiligheidsgordelweefsel of band mag niet 
beschadigd zijn.

Oprolautomaat (met veiligheidsgordelvoorspanner)

1) Laat de veiligheidsgordel volledig oprollen om te 
controleren of deze gemakkelijk oprolt.
• De oprolautomaat moet het weefsel blokkeren als 

er snel aan getrokken wordt.
• De oprolautomaat (1) van de voorste 

veiligheidsgordel dient door de inspectie te komen 
en moet het weefsel ook blokkeren wanneer hij 
naar voren, achteren, links of rechts wordt 
gekanteld (ongeveer 15°) 

2) Controleer de oprolautomaat (1) met de 
veiligheidsgordelvoorspanner visueel op de 
volgende symptomen en als een van deze 
symptomen van toepassing is, de oprolautomaat 
vervangen door een nieuwe als een geheel.
• Voorspanner is geactiveerd.
• Er zit een scheur in de 

veiligheidsgordelvoorspanners (oprolautomaat).
• Veiligheidsgordelvoorspanner (oprolautomaat) is 

beschadigd of heeft een sterke schok (is 
bijvoorbeeld gevallen) ondergaan.

Verankeringsbout

• Verankeringsbouten moeten met het voorgeschreven 
koppel aangehaald worden.

Gordelvergrendeling

• De gordel moet stevig vast zitten wanneer 
vergrendeld.

Veiligheidsgordelschakelaar
Controleer de veiligheidsgordelschakelaar van de 
bestuuder op continuïteit met een ohmmeter.

Specificatie veiligheidsgordelschakelaar
Zonder dat de insteekgesp in de gespgreep is 
gestoken:
Aansluiting “A” en “B”: Continuïteit
Met de insteekgesp in de gespgreep gestoken:
Aansluiting “A” en “B”: Geen continuïteit

I2RH01810005-01

1. Insteekgesp
2. Gespgreep

I4RS0B810001-01



8A-7 Veiligheidsgordels: 

Onderdelen van achterste veiligheidsgordel
U4RS0B8106004

WAARSCHUWING!

 

Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose veiligheidsgordel: ” alvorens met het werk te 
beginnen en neem iedere voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk.
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1. Bovenste verankering 4. Centrale veiligheidsgordel van 
achterbank

7. Veiligheidsgordel van achterbank

2. Onderste verankering 5. Sluiting voor veiligheidsgordel van 
achterbank

: 35 N·m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft)

3. Oprolmechanisme 6. Sluiting voor centrale 
veiligheidsgordel van achterbank

: 5,5 N·m (0,55 kg-m, 4,0 lb-ft)



Veiligheidsgordels: 8A-8

Achterste veiligheidsgordel uitbouwen en 
monteren

U4RS0B8106005

WAARSCHUWING!

 

Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en 
diagnose veiligheidsgordel: ” alvorens met 
het werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk.

 

Uitbouwen

1) Klap de achterbank dubbel volgens "Achterbank 
dubbelklappen" in het handboek voor eigenaren.

2) Verwijder de dorpellijst (1), de onderkant van het 
zijpaneel (2) en de bovenkant van het zijpaneel (3).

3) Verwijder de achterste veiligheidsgordel, zie 
“Onderdelen van achterste veiligheidsgordel: ”.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• De bouten van de veiligheidsgordelverankeringen 

moeten een uniforme fijne schroefdraad hebben (7/
16-20 UNF). In geen geval mogen schroefdraden van 
een andere maat of metrische schroefdraden worden 
gebruikt.

Inspectie veiligheidsgordel
U4RS0B8106006

WAARSCHUWING!

 

Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en 
diagnose veiligheidsgordel: ” alvorens met 
het werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk.

 

• Controleer de achterste veiligheidsgordel op dezelfde 
manier als “Inspectie voorste veiligheidsgordel: ”.

• Controleer veiligheidsgordels met A-ELR als volgt.
– Trek terwijl het voertuig stilstaat de 

veiligheidsgordel helemaal uit, laat hem iets 
oprollen en probeer hem dan opnieuw uit te 
trekken. U mag de gordel niet kunnen uittrekken, 
m.a.w. hij moet geblokkeerd worden op het punt tot 
waar hij is opgerold.

– Laat de veiligheidsgordel oprollen tot in zijn 
oorspronkelijke toestand. Trek vervolgens de 
veiligheidsgordel tot in de helft uit, laat hem iets 
oprollen en probeer hem dan opnieuw uit te 
trekken. U moet de gordel nu probleemloos kunnen 
uittrekken, m.a.w. hij mag niet geblokkeerd worden.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B8107001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen van voorste veiligheidsgordel: ”
“Onderdelen van achterste veiligheidsgordel: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

3

21
I4RS0A810004-01



8B-1 Airbagsysteem: 

Airbagsysteem

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen onderhoud en diagnose 
airbagsysteem

U4RS0B8200001

WAARSCHUWING!

 

• Indien het airbagsysteem en een ander 
systeem van het voertuig moeten worden 
gerepareerd, beveelt SUZUKI aan om eerst 
het airbagsysteem te repareren, om te 
voorkomen dat het airbagsysteem 
onvoorzien geactiveerd wordt.

• Breng geen wijzigingen aan het stuurwiel, 
dashboard, beide voorstoelen of andere 
onderdelen van en in de buurt van het 
airbagsysteem aan. Deze wijzigingen 
zouden de werking van het airbagsysteem 
kunnen beïnvloeden, met eventueel letsel 
als gevolg.

• Volg de instructies in dit hoofdstuk 
nauwgezet op. Volg de procedures 
nauwgezet op. Indien dit wordt verzuimd, 
kan de airbag worden geactiveerd met 
lichamelijk letsel of nodeloze reparatie van 
het airbagsysteem als gevolg.

 

• Op alle onderdelen van het airbagsysteem (SDM, 
airbag (opblaaseenheid) -modules en 
veiligheidsgordelvoorspanners) zijn 
WAARSCHUWING/VOORZICHTIG-labels 
aangebracht. Volg de instructies nauwgezet op.

• Veel onderhoudsprocedures vereisen het loskoppelen 
van de "A/BAG"-zekering en van de airbag 
(opblaaseenheid)-module(s) (bestuurders-, 
passagiers- en zij-, en gordijn-, aan beide zijden) van 
het activeringscircuit om het onvoorzien in werking 
treden van de airbags te voorkomen.

• Zet geen stroom op het airbagsysteem tenzij alle 
onderdelen zijn aangesloten of een diagnoseschema 
dit vereist, aangezien hierdoor namelijk een DTC 
wordt vastgelegd.

• De “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” moet 
het startpunt zijn voor alle airbagdiagnosestellingen. 
Het “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” 
controleert de werking van het "AIRBAG"-
waarschuwingslampje en begeleidt u naar het juiste 
schema voor de diagnose van storingen aan de 
airbag. Als deze procedures niet worden gevolgd, kan 
dit leiden tot een langere diagnosetijd, een verkeerde 
diagnose of het vervangen van de verkeerde 
onderdelen.

• Gebruik nooit onderdelen van het airbagsysteem van 
een ander voertuig.

• Als het voertuig aan temperaturen boven 93 °C (200 
°F) blootgesteld gaat worden (bijvoorbeeld bij 
spuitwerkzaamheden), moeten de onderdelen van het 
airbagsysteem vooraf worden uitgebouwd om 
beschadiging of het onvoorzien in werking treden van 
de airbag te voorkomen.

• Bij het behandelen van de airbag (opblaaseenheid)-
modules (bestuurders-, passagiers-, beide zij-, en 
beide gordijnairbags), de veiligheidsgordelspanners 
(bestuurder en passagier), SDM, vooruitsensor of 
zijsensor, moet u erop letten deze onderdelen niet te 
laten vallen of ze niet aan schokken bloot te stellen. 
Indien de onderdelen aan een te grote schok worden 
blootgesteld (bijv. vooruitsensor en zijsensor vallen, 
een airbag (opblaaseenheid)-module valt van een 
hoogte van 90 cm (3 ft) of meer, een 
veiligheidsgordelvoorspanner (oprolautomaat) valt 
van een hoogte van 30 cm (1 ft) of meer), mag u nooit 
trachten om de onderdelen te demonteren of 
repareren maar moet u ze door een nieuw exemplaar 
vervangen.

• Indien een elektrisch lasapparaat wordt gebruikt, 
dienen respectievelijk de stekkers van de airbag 
(opblaaseenheid)-module (bestuurders-, passagiers-, 
beide zij-, en beide gordijnairbags) en de stekkers van 
de veiligheidsgordelvoorspanners (aan bestuurders- 
en aan passagierszijde) te worden losgemaakt.

• Bij het aanbrengen van verf in de buurt van de 
onderdelen van het airbagsysteem dient erop te 
worden gelet dat de bedradingsbundel en de stekker 
niet aan de vernevelde verfdeeltjes worden 
blootgesteld.

• Stel de onderdelen van het airbagsysteem nooit 
rechtstreeks aan hete lucht bloot (droogwarmen e.d. 
van het voertuig na spuiten) of aan vlammen.

WAARSCHUWING!

 

Bij het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan of rondom 
de onderdelen of bedrading van het 
airbagsysteem, moeten de procedures in 
“Het airbagsysteem buiten werking stellen: ” 
worden opgevolgd om het airbagsysteem 
tijdelijk buiten werking te stellen.
Volg de procedures nauwgezet op. Indien dit 
wordt verzuimd, kan de airbag worden 
geactiveerd met lichamelijk letsel of nodeloze 
reparatie van het airbagsysteem als gevolg.

 



Airbagsysteem: 8B-2

Voorzorgsmaatregelen behandeling en opslag 
airbagsysteemonderdelen

U4RS0B8200002
SDM

WAARSCHUWING!

 

Verbind het airbagsysteem nooit met de 
stroomvoorziening wanneer de SDM niet 
stevig aan het voertuig is bevestigd. Dit kan 
namelijk resulteren in ernstig lichamelijk 
letsel.

 

LET OP!
 

Nadat de SDM eenmaal de omstandigheden 
heeft vastgesteld die vereist zijn voor de 
activering van de airbags of 
veiligheidsgordelvoorspanners, moet de 
eenheid worden vernieuwd. Zie “Controle 
van het airbagdiagnosesysteem: ” bij het 
controleren van de SDM.
 

• Probeer nooit de SDM te demonteren.
• Kies voor het opbergen van de SDM een plaats vrij 

van hoge temperaturen en hoge vochtigheid en waar 
de SDM niet wordt blootgesteld aan olie, water en 
stof.

• Vernieuw de SDM indien hij gevallen is.
• Indien het SDM-installatiegedeelte van de vloer is 

beschadigd, moet dit volledig worden gerepareerd 
voordat de SDM opnieuw wordt gemonteerd.

• Alle bevestigingsdelen van de SDM moeten 
zorgvuldig worden aangetrokken en de pijl moet naar 
de voorzijde van het voertuig gericht zijn teneinde een 
juiste werking van het airbagsysteem te verzekeren.

I5RH01820001-01



8B-3 Airbagsysteem: 

Intacte (niet-geactiveerde) airbag (opblaaseenheid)-
modules
Neem uiterste voorzichtigheid in acht bij het werken aan 
of opbergen van een intacte (niet-geactiveerde) airbag 
(opblaaseenheid)-module.
In geval de airbag onvoorzien zou worden geactiveerd, 
kan de uiterst snelle gasontwikkeling ertoe leiden dat de 
airbag (opblaaseenheid)-module, of een voorwerp dat 
zich in de buurt van de airbag (opblaaseenheid)-module 
bevindt, door de lucht wordt geslingerd.

WAARSCHUWING!

 

Probeer nooit de weerstand van de airbag 
(opblaaseenheid)-modules (bestuurders-, 
passagiers-, zij-, en gordijnairbags) te meten. 
Dit is bijzonder gevaarlijk, aangezien de 
elektrische stroom van de testapparatuur zou 
kunnen leiden tot het onvoorzien in werking 
treden van de airbag.

 

• Probeer de airbag (opblaaseenheid)-modules nooit te 
demonteren.

• Als een abnormaliteit wordt vastgesteld, moet u het 
betrokken onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Indien een defect wordt vastgesteld in een intacte 
(niet-geactiveerde) airbag (opblaaseenheid)-module, 
moet de airbag worden geactiveerd voordat hij wordt 
weggegooid.

• Als vet, reinigingsmiddel, olie, water, enz. op de 
airbag (opblaaseenheid) -module (bestuurders-, 
passagiers- zij-, en gordijnairbags) zijn 
terechtgekomen, veeg dit dan onmiddellijk met een 
droge doek weg.

• Vervang de airbag (opblaaseenheid)-module in zijn 
geheel als deze van een hoogte van 90 cm (3 ft) of 
hoger is gevallen.

WAARSCHUWING!

 

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module moet een plaats gekozen worden 
waar de omgevingstemperatuur beneden 
65 °C (150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en uit de buurt van 
elektrische stoorsignalen.

• Draag een intacte airbag (opblaaseenheid) 
-module altijd met de airbagopening van u 
weg gericht. Mocht de airbag onvoorzien in 
werking treden, dan is de kans op letsel in 
dat geval zo gering mogelijk. Draag de 
airbag (opblaaseenheid)-module nooit aan 
de draden of aan de stekker aan de 
onderzijde van de module.

Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

 

I4RS0A820001-01

I4RS0A820002-01



Airbagsysteem: 8B-4

WAARSCHUWING!

 

Als een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module op een werkbank of een ander 
oppervlak wordt neergelegd, moet de airbag 
naar boven gericht zijn, weg van het 
oppervlak. Aangezien de intacte 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module 
met de airbag (bekledingspaneel) naar boven 
gericht moet worden neergelegd, moet deze 
op een werkbank worden gelegd, die van een 
gleuf (1) voorzien is, ofwel moet de 
bankschroef (2) van de werkbank gebruikt 
worden om de montagebeugel (3) aan de 
onderzijde van de airbag vast te klemmen.
Het is verboden om voorwerpen op het 
bekledingspaneel te leggen en airbag 
(opblaaseenheid)-modules op elkaar te 
stapelen.
Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er 
voldoende ruimte rond de airbag vrij is, als 
deze onvoorzien in werking zou treden.
Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

 

Intacte (niet-geactiveerde) 
veiligheidsgordelvoorspanner
Neem de uiterste voorzichtigheid in acht bij het werken 
aan of opbergen van een intacte (niet-geactiveerde) 
veiligheidsgordelvoorspanner.
In geval de veiligheidsgordelvoorspanner onvoorzien 
zou worden geactiveerd, ontstaat er een 
gasontwikkeling en wordt de gordel (1) heel snel in de 
oprolautomaat (2) opgerold.
Houd er daarom rekening mee dat bij een onvoorzien 
activering de veiligheidsgordelvoorspanner of een 
voorwerp dat zich in de buurt van de 
veiligheidsgordelvoorspanner bevindt, door de lucht kan 
worden geslingerd.

WAARSCHUWING!

 

Probeer nooit de weerstand van de 
veiligheidsgordelvoorspanners te meten. Dit 
is bijzonder gevaarlijk, aangezien de 
elektrische stroom van de testapparatuur zou 
kunnen leiden tot het onvoorzien in werking 
treden van de gordelvoorspanner.

 

• Probeer nooit de veiligheidsgordelvoorspanners 
(oprolautomaat) te demonteren.

• Als een abnormaliteit wordt vastgesteld, moet u het 
betrokken onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Indien een defect wordt vastgesteld in een intacte 
(niet-geactiveerde) veiligheidsgordelvoorspanner, 
moet de gordelvoorspanner worden geactiveerd 
voordat hij wordt weggegooid.

• Als vet, reinigingsmiddel, olie, water, enz. op de 
veiligheidsgordelvoorspanners (oprolautomaat) zijn 
terechtgekomen, veeg dit dan onmiddellijk met een 
droge doek weg.

• Vernieuw de veiligheidsgordelvoorspanner als deze 
van een hoogte van 30 cm (1 ft) of hoger is gevallen.

1

2
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8B-5 Airbagsysteem: 

WAARSCHUWING!

 

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een intacte veiligheidsgordelspanner, moet 
een plaats gekozen worden waar de 
omgevingstemperatuur beneden 65 °C 
(150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en verwijderd van 
elektrische stoorsignalen.

• Draag de veiligheidsgordelvoorspanner 
nooit door hem bij de gordel vast te 
grijpen.

• Zorg er bij het plaatsen van een intacte 
veiligheidsgordelspanner op een werkbak 
of een ander oppervlak voor dat u deze niet 
neerlegt met de zijde van het uitlaatgat (1) 
naar beneden. Het is tevens verboden om 
iets op het vlak met het uitlaatgat (1) te 
leggen of om een 
veiligheidsgordelvoorspanner boven op 
een andere te leggen.

Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

 

Geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-module en 
geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanner

WAARSCHUWING!

 

• De airbag (opblaaseenheid)-module en de 
veiligheidsgordelvoorspanner zijn erg heet 
meteen nadat deze werden geactiveerd. 
Laat ze minimaal 30 minuten afkoelen 
alvorens te beginnen met de 
werkzaamheden.

• Giet geen water, olie, enz. over de 
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
module en veiligheidsgordelvoorspanner.

• Nadat de airbag (opblaaseenheid)-module 
werd geactiveerd, kan het oppervlak van 
de airbag een poederachtige substantie 
bevatten. Dit poeder bestaat voornamelijk 
uit maïsmeel (gebruikt om de airbag bij het 
opblazen te smeren) en diverse stoffen die 
bij de chemische reactie ontstaan. Evenals 
bij vele andere onderhoudsprocedures 
dienen handschoenen en een 
veiligheidsbril te worden gedragen.

• Was uw handen na het werk met water en 
een zachte zeep.

 

Zie de procedure die is beschreven onder “Opruimen 
van een geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-module 
en veiligheidsgordelvoorspanner: ” voor het afvoeren.

Airbagbedradingsbundel en stekker
De airbag-bedradingsbundel bevindt zich in de 
hoofdbedradingsbundel (1), de 
instrumentenpaneelbedradingsbundel (4), de 
vloerbedradingsbundel (3) en de 
zittingbedradingsbundel (5). De airbag-
bedradingsbundel is gemakkelijk herkenbaar aangezien 
het deel van de stekkerzijde bedradingsbundel van een 
gele buitenisolatie is voorzien. Behandel de 
bedradingsbundel voorzichtig.
• Bij een open keten in de airbag-bedradingsbundel of 

beschadiging van de bedradingsbundel, stekkers of 
aansluitpennen, moeten de bedradingsbundel, 
stekkers en aansluitpennen als een geheel worden 
vernieuwd.

• Wees bij het monteren van de bedradingsbundel 
voorzichtig dat deze nergens wordt geklemd of de 
beweging van andere onderdelen belemmert.

• Controleer of het massapunt (2) van het 
airbagsysteem schoon is en de massaverbinding 
zorgvuldig is vastgemaakt zodat een optimaal contact 
van metaal-op-metaal wordt verkregen. Bij een slecht 
massacontact kunnen sporadische storingen 
optreden die moeilijk op te sporen zijn.

1

I2RH01820048-01

1

2

3

4

5
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Airbagsysteem: 8B-6

Voorzorgsmaatregelen opruimen van een 
airbag en veiligheidsgordelvoorspanner

U4RS0B8200003
Intacte (niet-geactiveerde) airbag (opblaaseenheid)-
modules en intacte (niet-geactiveerde) 
veiligheidsgordelvoorspanners mogen niet worden 
weggegooid.
Indien afvoeren noodzakelijk is, zorg er dan voor de 
airbag en de veiligheidsgordelvoorspanner te activeren 
volgens de activeringsprocedure in “Opruimen van een 
airbag (opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner: ”.

WAARSCHUWING!

 

Als de juiste procedure voor het opruimen 
van de airbag (opblaaseenheid) -module en 
de veiligheidsgordelvoorspanner niet wordt 
opgevolgd, zouden de airbag of de 
veiligheidsgordelvoorspanner onvoorzien in 
geactiveerd kunnen worden met lichamelijk 
letsel als gevolg. Een niet-geactiveerde 
airbag (opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanner mogen niet bij 
het normale afval worden gezet.
De niet-geactiveerde airbag 
(opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner bevatten 
stoffen die bijzonder gevaarlijk zijn en letsel 
kunnen toebrengen indien de verzegelde 
airbag of veiligheidsgordelvoorspanner 
tijdens het weggooien beschadigd zouden 
geraken.

 

Algemene beschrijving

Constructie airbagsysteem
U4RS0B8201001

Bij airbagsystemen met voorairbags, zijgordijnairbags en 
zijairbags voor zowel de bestuurders- als de 
passagierszijde en veiligheidsgordelvoorspanners, 
neemt de gordelvoorspanner de doorhanging van de 
veiligheidsgordel op (voor veiligheidsgordel met 
gordelvoorspanner). De bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module wordt opgeblazen vanuit het 
midden van de stuurkolom en de passagiersairbag 
(opblaaseenheid) -module vanuit de bovenkant van het 
instrumentenpaneel voor de stoel van de voorpassagier. 
Dit gebeurt wanneer de impact bij een frontale botsing 
een ingestelde waarde overschrijdt en biedt een extra 
bescherming in aanvulling op de bescherming die wordt 
geboden door de veiligheidsgordel van de bestuurder en 
de voorpassagier.
De zij-airbag (luchtopblaaseenheid)-module wordt 
opgeblazen vanuit de zijkant van de rugleuning bij een 
zijdelingse aanrijding waarvan de impact een ingestelde 
waarde overschrijdt.
De zijgordijnairbag (luchtopblaaseenheid)-module wordt 
opgeblazen vanuit dakzijde bij een zijdelingse aanrijding 
waarvan de impact een ingestelde waarde overschrijdt.

1. Bestuurdersairbag 4. Zij-airbag
2. Passagiersairbag 5. Zijgordijnairbag
3. Veiligheidsgordelvoorspanner

I4RS0B820002-01



8B-7 Airbagsysteem: 

Het airbagsysteem is ontworpen om alleen bij een zware 
frontale en zijdelingse botsing in werking te treden. Het 
is niet ontworpen om in werking te treden bij een 
aanrijding langs achteren, bij het over de kop gaan, of bij 
lichte frontale of zijdelingse botsingen, aangezien het bij 
dergelijke ongevallen geen bijkomende bescherming 
zou bieden.

Ingangs-/uitgangstabel airbagsysteem
U4RS0B8201002

I2RH0B820007-01

INGANG

Sensor in SDM en 
voor-sensor

Zijdelingse airbag 
aan bestuurderszijde 
en gordijnairbag aan 
bestuurderszijde

Zijdelingse airbag aan 
passagierszijde en 
gordijnairbag aan 
passagierszijde

Sensor aan 
bestuurderszijde

Sensor aan 
passagierszijde

UITGANG

Signaal van 
sensor

Bestuurdersairbag, 
passagiersairbag, 
veiligheidsgordel met 
voorspanner (links) 
veiligheidsgordel met 
voorspanner (rechts)

I4RS0B820044D-01



Airbagsysteem: 8B-8

Schema en routetabel

Bedradingsschakelschema airbagsysteem
U4RS0B8202001

[A]

[B] “E13”      “E44”, “G04”      “G35” and "L03"      "L41"

1
2

GRN/RED

GRN

GRN/RED

GRN

BLU/RED

YEL/RED

BLU/RED

YEL/RED

GRN/ORN

GRN/YEL

RED

13

PPL/WHT
9

7

8

5

6

10

“L10”

“L11”

“L04”

“G35”

“G34”

“G33”

“G28”

“G32”

“L35”

L29-1

L29-26

L29-31

L29-4

L29-5

L29-3

L29-2

L29-7

L29-6

IG

ST

YEL
L29-36 ADS

WHT/RED

LT GRN/BLK

L29-45

L29-46

SD+

SD-

11

WHT/GRN

LT GRN

BLK

L29-44

L29-43

WL

L29-27 E1

DP-

DP+

P-

P+

D-

D+

“G10”

“G04”
“L29”

18

BLU/ORN

BLU/YEL

“L36”

L29-8

L29-9PP-

PP+

19

17

GRY/RED

GRY

L29-11

L29-10DS-

DS+

“L25”

20

BRN/WHT

BRN

L29-12

L29-13PS-

PS+

“L30”

21

YEL/GRN

YEL/BLU

L29-19

L29-18DC-

DC+

“L18”

22

BLK/YEL

BRN/YEL

L29-20

L29-21PC-

PC+

“L41”

23

1615

14

“L29”

SP+

SP-

“G26”“L32”

“L03”“E44”“E13”

12

ORN

PNK/BLK

ORN

PNK/BLK

L29-49

L29-50

FD+

FD-

3 4

YEL/BLK

YEL/BLK

GRN RED/BLK

I4RS0B820003-01

[A]: Kortsluitbeugel 8. BCM 17. Passagiersairbag (opblaaseenheid)-module
[B]: Stekker 9. Naar datalinkstekker (DLC) 18. Veiligheidsgordelvoorspanner aan de bestuurderszijde

1. Naar accu 10. Sensor bestuurderszijde (indien uitgerust) 19. Veiligheidsgordelvoorspanner aan de passagierszijde
2. Contactslot 11. Sensor passagierszijde (indien uitgerust) 20. Airbag (opblaaseenheid)-module bestuurderszijde (indien 

uitgerust)
3. "AIR BAG"-

waarschuwingslampje
12. Vooruitsensor 21. Airbag (opblaaseenheid)-module passagierszijde (indien 

uitgerust)
4. Lampbesturing 13. Massa voor airbagsysteem 22. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module bestuurderszijde (indien 

uitgerust)
5. “IG SIG”-zekering 14. SDM 23. Grodijnairbag (opblaaseenheid)-module passagierszijde (indien 

uitgerust)
6. “A/BAG”-zekering 15. Contactspoel
7. Aftakblok 16. Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-

module



8B-9 Airbagsysteem: 

Plaatsing van de aansluitingen van de SDM (gezien vanaf de bedradingsbundelzijde)

Stekker "L29" (SDM-stekker)

12345678910111213141516171819202122232425
26272829303132333435363738394041424344454647484950

1

I5RH01820003-01

1. SDM-stekker "L29"

Aansluiti
ng

Symbool 
aansluiti

ng
Circuit

Aansluiti
ng

Symbool 
aansluiti

ng
Circuit

L29-1 WL "AIR BAG"-waarschuwingslampje L29-26 IG Contactslot (voeding)
L29-2 D1– Bestuurdersairbag (–) L29-27 E1 Massa
L29-3 D1+ Bestuurdersairbag (+) L29-28 — —
L29-4 P1+ Passagiersairbag (+) L29-29 — —
L29-5 P1– Passagiersairbag (–) L29-30 — —

L29-6 DP– Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de bestuurderszijde (–) L29-31 ST DLC

L29-7 DP+ Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de bestuurderszijde (+) L29-32 — —

L29-8 PP+ Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de passagierszijde (+) L29-33 — —

L29-9 PP– Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de passagierszijde (–) L29-34 — —

L29-10 DS– Airbag bestuurderszijde (–) (indien 
uitgerust) L29-35 — —

L29-11 DS+ Airbag bestuurderszijde (+) (indien 
uitgerust) L29-36 ADS Signaal voor BCM airbag 

geactiveerd

L29-12 PS+ Airbag passagierszijde (+) (indien 
uitgerust) L29-37 — —

L29-13 PS– Airbag passagierszijde (–) (indien 
uitgerust) L29-38 — —

L29-14 — — L29-39 — —
L29-15 — — L29-40 — —
L29-16 — — L29-41 — —
L29-17 — — L29-42 — —
L29-18 DS– Gordijnairbag bestuurderszijde (–) L29-43 SP– Sensor passagierszijde (–)
L29-19 DS+ Gordijnairbag bestuurderszijde (+) L29-44 SP+ Sensor passagierszijde (+)
L29-20 PS+ Gordijnairbag passagierszijde (+) L29-45 SD+ Sensor bestuurderszijde (+)
L29-21 PS– Gordijnairbag passagierszijde (–) L29-46 SD– Sensor bestuurderszijde (–)
L29-22 — — L29-47 — —
L29-23 — — L29-48 — —
L29-24 — — L29-49 FD+ Vooruitsensor (+)
L29-25 — — L29-50 FD– Vooruitsensor (–)



Airbagsysteem: 8B-10

Plaats van de onderdelen

Onderdelen van het airbagsysteem, plaats bedrading en stekkers
U4RS0B8203001

5

2

10

(a)
(b)

(b)

(b)

(b)

(c)(d)

1

1

2
3

4

5

6

7 8

8

8

9

10

11

11

12

12

11 12

13

13

13

15

14
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1. Passagiersairbag (opblaaseenheid)-module 8. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module (indien 
uitgerust)

15. "AIR BAG"-
waarschuwingslampje

2. Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module 9. Massa voor airbagsysteem : 23 N·m (2,3 kg-m, 16,5 lb-ft)
3. Contactspoel 10. SDM : 9 N·m (0,9 kg-m, 6,5 lb-ft)
4. Airbagbedradingsbundel in hoofdbedradingsbundel 11. zij-sensor (indien uitgerust) : 35 N·m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft)
5. Vooruitsensor 12. Veiligheidsgordelvoorspanner : 5,5 N·m (0,55 kg-m, 4,0 lb-ft)



8B-11 Airbagsysteem: 

Diagnose-informatie en -procedures

Controle van het airbagdiagnosesysteem
U4RS0B8204001

WAARSCHUWING!

 

Om onvoorzien in werking treden van de 
airbags tijdens het storingzoeken te 
voorkomen, mag geen elektrische 
testapparatuur zoals een op de accu of het 
lichtnet werkende voltmeter, ohmmeter, enz. 
worden gebruikt, of eventuele andere 
elektrische apparatuur welke niet in dit 
handboek is voorgeschreven. Gebruik geen 
mechanisch testapparaat met testpennen.
Volg alle aanwijzingen in dit handboek 
zorgvuldig op om lichamelijk letsel te 
voorkomen.

 

LET OP!
 

De volgorde waarin de DTC's worden 
uitgevoerd is van groot belang. Als de 
diverse diagnoses die overeenkomen met de 
DTC's niet in de juiste volgorde worden 
uitgevoerd, kan dit resulteren in een langere 
diagnosetijd, een foutieve diagnose of het 
vervangen van verkeerde onderdelen.
 

De gebruikte diagnoseprocedures zijn bedoeld voor het 
opsporen en repareren van defecten in het 
airbagsysteem.
Teneinde de beste resultaten te verkrijgen, dient de 
onderstaande volgorde te worden aangehouden en 
moet het diagnoseschema zorgvuldig worden 
doorlopen.
1) De “Schema voor de controle van het 

airbagdiagnosesysteem: ” uitvoeren.
(De “Schema voor de controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” moet het startpunt zijn 
voor alle airbagsysteemdiagnosestellingen.
De “Schema voor de controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” controleert de werking 
van de “AIR BAG”-waarschuwingslamp via de “AIR 
BAG”-waarschuwingslamp en of er airbag DTC's 
bestaan.)

2) Zie het juiste diagnoseschema, zoals aangegeven 
door de “Schema voor de controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ”.
(De “Schema voor de controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” leidt u naar het juiste 
schema voor het stellen van de diagnose van 
eventuele storingen in het airbagsysteem. Als deze 
procedures niet worden gevolgd, kan dit leiden tot 
een langere diagnosetijd, een verkeerde diagnose of 
het vervangen van de verkeerde onderdelen.)

3) Herhaal de “Schema voor de controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” nadat eventuele 
reparatie- of diagnoseprocedures zijn uitgevoerd.
(Door de “Schema voor de controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” uit te voeren na alle 
reparatie en diagnoseprocedures, wordt 
gecontroleerd of de reparatie juist is uitgevoerd en er 
geen andere storingen aanwezig zijn.)

6. “A/BAG”-zekering in aftakbloksamenstel (inclusief BCM) 13. Zij-gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
(indien uitgerust)

7. Airbagbedradingsbundel in vloerbedradingsbundel 14. Airbagbedradingsbundel in 
instrumentenpaneelbedradingsbundel



Airbagsysteem: 8B-12

Schema voor de controle van het airbagdiagnosesysteem
U4RS0B8204002

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of het "AIR BAG"-waarschuwingslampje oplicht.
Stap 2: Controleer of het "AIR BAG"-waarschuwingslampje oplicht.
Stap 3: Controleer of het "AIR BAG"-waarschuwingslampje 6 maal knippert nadat het contactslot op ON is gezet.
Stap 4: Controleer of de vroegere codes in het SDM-geheugen zijn opgeslagen.
Stap 5: Controleer of de huidige code in het SDM-geheugen is opgeslagen.

Stap Actie Ja Nee
1 1) Controleer of de accuspanning wel degelijk 11 V of meer 

is.
2) Let op het "AIR BAG"-waarschuwingslampje wanneer 

het contactslot op ON wordt gezet.

Gaat het "AIR BAG"-waarschuwingslampje op ON wanneer 
het contactslot op ON wordt gezet?

Ga naar stap 2. Ga verder met “Het "AIR 
BAG"-
waarschuwingslampje 
gaat niet op ON: ”.

2 Blijft het "AIR BAG"-waarschuwingslampje continu op ON? Ga verder met “Het "AIR 
BAG"-
waarschuwingslampje 
blijft continu op ON: ”.

Ga naar stap 3.

3 Gaat het "AIR BAG"-waarschuwingslampje op OFF nadat 
het 6 maal geknipperd heeft?

Het circuit van het "AIR 
BAG"-
waarschuwingslampje is 
in orde. Ga naar stap 4.

Het circuit van het "AIR 
BAG"-
waarschuwingslampje is 
in orde. Ga naar stap 5.

4 1) Lees de DTC’s af met behulp van het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat, zie “Aflezen van DTC’s: 
”.

Wordt "NO CODES" aangegeven op het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat?

Airbagsysteem is in 
orde.

Er is ergens in het 
systeem een 
sporadische storing 
opgetreden.
Controleer de 
stekkerbedradingsbund
el enz. met betrekking 
tot de aangegeven 
DTC.
Zie “Inspectie 
intermitterende en 
slechte verbindingen: ”.
Dan DTC's wissen (zie 
“Wissen van DTC: ”.) en 
dit schema herhalen.

5 Lees de DTC’s af met behulp van het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt "NO CODES" aangegeven op het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Controleer en repareer 
volgens het schema 
voor die DTC.



8B-13 Airbagsysteem: 

Diagnosecodetabel
U4RS0B8204003

SDM DTC
DTC Diagnose
— Normale —

) B1013

SDM

Defect SDM Stel een 
diagnose op 
van de storing 
zoals 
beschreven in 
het 
diagnosesche
ma dat 
overeenkomt 
met elk 
codenummer.

) B1014

Defect circuit 
van "AIR 
BAG"-
waarschuwings
lampje

) B1016 Voedingsspa
nning

Te hoog

) B1017 Te laag

) B1021

SDM

Voorste 
airbagmodule 
ontploft

) B1024

Zij-
airbagmodule 
bestuurderszijd
e ontploft

) B1025

Zij-
airbagmodule 
passagierszijde 
ontploft

) B1026 Voorspanner 
geactiveerd

) B1027
Herbuikbare 
aantal 
overschreden

) B1031

Bestuurders
airbagcircuit

Weerstand 
hoog

) B1032 Weerstand 
laag

) B1033 Kortgesloten 
naar massa

) B1034
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

) B1041

Passagiersai
rbagcircuit

Weerstand 
hoog

) B1042 Weerstand 
laag

) B1043 Kortgesloten 
naar massa

) B1044
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

) B1051 Circuit van 
bestuurderv
eiligheidsgor
delvoorspan
ner

Weerstand 
hoog

) B1052 Weerstand 
laag

) B1053 Kortgesloten 
naar massa

) B1054

Circuit van 
bestuurderv
eiligheidsgor
delvoorspan
ner

Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

Stel een 
diagnose op 
van de storing 
zoals 
beschreven in 
het 
diagnosesche
ma dat 
overeenkomt 
met elk 
codenummer.

) B1055

Circuit van 
passagiersv
eiligheidsgor
delvoorspan
ner

Weerstand 
hoog

) B1056 Weerstand 
laag

) B1057 Kortgesloten 
naar massa

) B1058
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

) B1061

Zij-airbag 
van de 
bestuurder

Weerstand 
hoog

) B1062 Weerstand 
laag

) B1063 Kortgesloten 
naar massa

) B1064
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

) B1065

Zij-airbag 
van de 
passagier

Weerstand 
hoog

) B1066 Weerstand 
laag

) B1067 Kortgesloten 
naar massa

) B1068
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

) B1071

Circuit 
vooruitsenso
r

Slechte 
prestatie

) B1072 Communicatief
out

) B1073 Kortgesloten 
naar massa

) B1074

Kortsluiting 
naar 
voedingscircuit 
of 
stroomonderbr
eking

DTC Diagnose



Airbagsysteem: 8B-14

Aflezen van DTC’s
U4RS0B8204004

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan 

op de data-link-stekker (DLC) aan de onderzijde van 
het instrumentenpaneel aan de bestuurderszijde.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Lees de DTC af door de instructies te volgen die op 

het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat worden 
aangegeven en druk de code af of noteer ze. Zie de 
gebruiksaanwijzing van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat voor nadere bijzonderheden.
Indien communicatie tussen het uitleesapparaat en 
de SDM niet mogelijk is, controleer dan of het 
uitleesapparaat in staat is te communiceren door het 
aan te sluiten op de SDM van een ander voertuig. 
Indien communicatie mogelijk is, is het 
uitleesapparaat in orde. Controleer vervolgens de 
data-link-stekker en de seriële datalijn (circuit) in het 
voertuig waarmee geen communicatie mogelijk was.

5) Na de controle, het contactslot op OFF zetten en het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat losmaken 
van de datalink-stekker (DLC) (1).

) B1081

Zijsensor 
bestuurder

Slechte 
prestatie

) B1082 Communicatief
out

) B1083 Kortgesloten 
naar massa

) B1084

Kortsluiting 
naar 
voedingscircuit 
of 
stroomonderbr
eking

) B1085 Verkeerde 
montage

) B1091

Zijsensor 
passagier

Slechte 
prestatie

) B1092 Communicatief
out

) B1093 Kortgesloten 
naar massa

) B1094

Kortsluiting 
naar 
voedingscircuit 
of 
stroomonderbr
eking

) B1095 Verkeerde 
montage

) B1361

Circuit 
gordijnairbag 
bestuurdersz
ijde

Weerstand 
hoog

) B1362 Weerstand 
laag

) B1363 Kortgesloten 
naar massa

) B1364
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

) B1365

Circuit 
gordijnairbag 
passagierszij
de

Weerstand 
hoog

) B1366 Weerstand 
laag

) B1367 Kortgesloten 
naar massa

) B1368
Kortgesloten 
naar 
voedingscircuit

DTC Diagnose

1

(A)

I4RS0B820005-01



8B-15 Airbagsysteem: 

Wissen van DTC
U4RS0B8204005

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat op 

dezelfde manier als voor het aflezen van 
diagnosecodes aan op de data-link-stekker (DLC) 
(1).

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Wis de storingscode volgens de instructies op het 

SUZUKI-uitleesapparaat. Zie de gebruiksaanwijzing 
van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat voor 
nadere bijzonderheden.

5) Na het uitvoeren van het wissen, “Aflezen van 
DTC’s: ” uitvoeren en controleren of de normaal-
DTC (NO CODES) wordt aangegeven en geen 
storings-DTC.

6) Zet het contactslot in de stand OFF en koppel het 
SUZUKI-uitleesapparaat los van de DLC.

OPMERKING

Indien DTC B1013, DTC B1021 of DTC B1027 
in de SDM is opgeslagen, kunt u de DTC niet 
wissen.
 

Gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

U4RS0B8204006

Gegevenslijst SDM

Definitie uitleesapparaatgegevens
Back Up Volt (V):  Deze parameter geeft het vermogen 

aan van de back-up condensator die is geïnstalleerd 
om de ontstekingstroom (zoveel mogelijk) te 
behouden, zelfs wanneer de voeding naar de SDM 
die de opblaaseenheid ontsteekt is afgesloten.

Battery Voltage (V):  Accuspanning is een analoog 
invoersignaal dat wordt gelezen door de SDM.

System ID (4ch/8ch):  Deze parameter geeft het aantal 
initiëringscircuits aan.

Driv A/B Ini Res (Initiëringsweerstand 
bestuurdersairbag) (ohm):  Deze parameter geeft 
de weerstand aan van het initiëringscircuit van de 
bestuurdersairbag.

Pass A/B Ini Res (Initiëringsweerstand 
passagiersairbag) (ohm):  Deze parameter geeft 
de weerstand aan van het initiëringscircuit van de 
passagiersairbag.

Driv Preten Ini Res (Initiëringsweerstand 
bestuurdersvoorspanner) (ohm):  Deze parameter 
geeft de weerstand aan van het initiëringscircuit van 
de bestuurdersveiligheidsgordelvoorspanner.

Pass Preten Ini Res (Initiëringsweerstand 
passagiersvoorspanner) (ohm):  Deze parameter 
geeft de weerstand aan van het initiëringscircuit van 
de passagiersveiligheidsgordelvoorspanner.

Driv Sidebag Ini Res (Initiëringsweerstand zij-airbag 
bestuurder) (ohm):  Deze parameter geeft de 
weerstand aan van het initiëringscircuit van de zij-
airbag van de bestuurder.

Pass Sidebag Ini Res (Initiëringsweerstand zij-airbag 
passagier) (ohm):  Deze parameter geeft de 
weerstand aan van het initiëringscircuit van de zij-
airbag van de passagier.

Driv curtain Ini Res (Initiëringsweerstand 
gordijnairbag bestuurderszijde) (ohm):  Deze 
parameter geeft de weerstand aan van het 
initiëringscircuit van de gordijnairbag aan de 
bestuurderszijde.

Pass curtain Ini Res (Initiëringsweerstand 
gordijnairbag passagierszijde) (ohm):  Deze 
parameter geeft de weerstand aan van het 
initiëringscircuit van de gordijnairbag aan de 
passagierszijde.

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Normale conditie / 
Referentiewaarde

Battery voltage 10 – 14 V
Back up volt 27,0 – 33,0 V
System ID 4ch of 8ch
Driv A/B Ini Res 2,1 – 3,8 ohm
Pass A/B Ini Res 1,8 – 2,8 ohm
Driv Preten Ini Res 1,8 – 2,9 ohm
Pass Preten Ini Res 1,8 – 2,9 ohm
Driv Sidebag Ini Res 1,8 – 2,6 ohm
Pass Sidebag Ini Res 1,8 – 2,6 ohm
Driv curtain Ini Res 1,8 – 2,8 ohm
Pass curtain Ini Res 1,8 – 2,8 ohm

1

(A)

I4RS0B820005-01



Airbagsysteem: 8B-16

Het "AIR BAG"-waarschuwingslampje blijft continu op ON
U4RS0B8204007

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer op gesprongen "AIR BAG"-zekering
Stap 2, 3: Controleer of er een losse verbinding is tussen de stekker van het aftakbloksamenstel en het 
aftakbloksamenstel. 
Stap 4: Controleer of er een losse verbinding is tussen de SDM-stekker en de SDM. 
Stap 5: Controleer het SDM-voedingscircuit.
Stap 6: Controleer op kortsluiting tussen het circuit van het "AIR BAG"-waarschuwingslampje en massa.

Storingzoeken

1
2

GRN

11 BLK

L29-26

L29-1

L29-27

WL

E1

IG

L29-31 ST

10

8

“L29”

RED

PPL/WHT

7

3

4

“L04”“G34”“G33”

“G28”

“G32”

5
6

“E46”

YEL/BLK

YEL/BLK

RED/BLK

9

I4RS0B820006-01

1. Van 
hoofdzekering

5. "AIR BAG"-waarschuwingslampje in 
combinatiemeter

9. Naar DLC

2. Contactslot 6. Lampbesturing 10. SDM
3. “IG SIG” -zekering 7. Aftakblok 11. Massa voor airbagsysteem
4. "AIR BAG"-

zekering
8. BCM

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF.

2) Verwijder en inspecteer de "AIR BAG"-zekering.

Is de zekering in orde?

Ga naar stap 2. "RED" draad 
kortgesloten naar 
massa.
Vervang de "AIR BAG"-
zekering na reparatie.

2 1) Controleer of er een losse verbinding is van stekker 
"L04" van het aftakbloksamenstel.

Is de verbinding in orde?

Ga naar stap 3. Sluit stekker "L04" 
stevig aan.

3 1) Controleer of er een losse verbinding is van stekker 
"G34" van het aftakbloksamenstel.

Is de verbinding in orde?

Ga naar stap 4. Sluit stekker "G34" 
stevig aan.



8B-17 Airbagsysteem: 

4 1) Controleer of er een losse verbinding is van stekker 
"L29" van de SDM.

Is de verbinding in orde?

Ga naar stap 5. Sluit stekker "L29" 
stevig aan.

5 1) Maak de SDM-stekker "L29" los.
2) Controleer aansluiting "L29-26" op een degelijke 

verbinding met de SDM.
3) Indien in orde, controleer de spanning tussen aansluiting 

“L29-26” van de SDM-stekker en de carrosseriemassa 
met het contactslot op ON.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is de spanning 8 V of meer?

Ga naar stap 6. Stroomonderbreking 
“RED” draad (tussen 
“AIR BAG”-zekering en 
de SDM-stekker) of 
stroomonderbreking 
“GRN” draad (tussen 
contactslot en “AIR 
BAG”-zekering) of 
kortgesloten naar de 
massa.

6 1) Maak de stekker "G28" van de combinatiemeter los, zie 
“Combinatiemeter uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9C”.

2) Controleer of de aansluiting “YEL/BLK” naar de 
combinatiemeter voor het “AIR BAG”-
waarschuwingslampje en de aansluiting “L29-1” naar de 
SDM goed zijn aangesloten.

3) Indien in orde, controleer de weerstand tussen de “YEL/
BLK”-draadaansluiting van de combinatiemeterstekker 
“G28” en aansluiting “L29-1” van de SDM-stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw. De 
combinatiemeter 
vervangen als het "AIR 
BAG"-
waarschuwingslampje 
aanblijft.

“YEL/BLK” draad 
(tussen 
combinatiemeter en 
SDM-stekker) heeft een 
stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-26"

I4RS0A820100-01

"L29-1"

"G28-12"

(A)

I4RS0A820101-01



Airbagsysteem: 8B-18

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

Het "AIR BAG"-waarschuwingslampje gaat niet op ON
U4RS0B8204008

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vernieuwd.

 

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer het voedingscircuit van de combinatiemeter.
Stap 2: Controleer het circuit van het "AIR BAG"-waarschuwingslampje.

1
2
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L29-1

L29-27
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E1

IG

L29-31 ST
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8

“L29”

RED

PPL/WHT

7

3

4

“L04”“G34”“G33”

“G28”

“G32”

5
6

“E46”

YEL/BLK

YEL/BLK

RED/BLK

9
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1. Van 
hoofdzekering

5. "AIR BAG"-waarschuwingslampje in 
combinatiemeter

9. Naar DLC

2. Contactslot 6. Lampbesturing 10. SDM
3. “IG SIG” -zekering 7. Aftakblok 11. Massa voor airbagsysteem
4. "AIR BAG"-

zekering
8. BCM



8B-19 Airbagsysteem: 

Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

"AIR BAG"-waarschuwingslampje knippert
U4RS0B8204009

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 1) Trek de parkeerrem aan.

2) Let op de combinatiemeter wanneer het contactslot op 
ON wordt gezet.

Gaat de "BRAKE"-indicator (waarschuwingslampje) op ON?

Ga naar stap 2. Controleer en corrigeer 
de volgende mogelijke 
oorzaak. • 
Stroomonderbreking in 
"GRN" of "RED/BLK"-
draad. • Kortsluiting 
tussen "GRN" of "RED/
BLK" en massa. • 
"METER"-zekering 
gesprongen.

2 1) Maak de SDM-stekker "L29" los.
2) Let op de combinatiemeter wanneer het contactslot op 

ON wordt gezet.

Gaat het "AIR BAG"-waarschuwingslampje op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

"YEL/BLK"-circuit 
kortgesloten naar het 
voedingscircuit. Indien 
in orde, de 
combinatiemeter 
vervangen.

1
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L29-27
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7

3
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“L04”“G34”“G33”

“G28”
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1. Van 
hoofdzekering

5. "AIR BAG"-waarschuwingslampje in 
combinatiemeter

9. Naar DLC

2. Contactslot 6. Lampbesturing 10. SDM
3. “IG SIG” -zekering 7. Aftakblok 11. Massa voor airbagsysteem
4. "AIR BAG"-

zekering
8. BCM



Airbagsysteem: 8B-20

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

Stroomschema beschrijving test
Controleer op kortsluiting tussen het circuit van de diagnoseschakelaar en de massa.

Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1013: Defect SDM
U4RS0B8204010

DTC wordt ingesteld wanneer
Een intern defect in de SDM optreedt.

OPMERKING

CODE B1013 kan nooit worden gewist nadat deze is ingesteld.
 

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang de SDM.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 

los.
2) Controleer aansluiting "L29-34" van de SDM.

Is de aansluiting kortgesloten met massa-aansluiting of de 
bedradingsbundel?

Maak de aansluiting 
schoon.

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.



8B-21 Airbagsysteem: 

DTC B1014: Defect circuit van "AIR BAG"-waarschuwingslampje
U4RS0B8204011

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De spanning bij aansluiting "L29-1" van het circuit van het "AIR BAG"-waarschuwingslampje stemt niet overeen met 
de verwachte waarde van de waarschuwingslamp-regelaar voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Deze test controleert opnieuw de werking van het "AIR BAG"-waarschuwingslampje.
Stap 2: Deze test controleert opnieuw of er een abnormale conditie is in de SDM.

DTC Storingzoeken

1
2
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L29-26

L29-27
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“G28”

“G32”

5
6

YEL/BLK

YEL/BLK

RED/BLK

I4RS0B820007-01

1. Van hoofdzekering 4. “A/BAG” -zekering 7. Aftakblok
2. Contactslot 5. "AIR BAG"-waarschuwingslampje in 

combinatiemeter
8. SDM

3. “IG SIG” -zekering 6. Lampbesturing 9. Massa voor airbagsysteem

Stap Actie Ja Nee
1 1) Deze DTC wordt ingesteld wanneer er een storing 

optreedt in het circuit van het "AIR BAG"-
waarschuwingslampje. Indien de "controle van het 
airbagdiagnosesysteem" niet goed wordt uitgevoerd, 
kan dit leiden tot het stellen van verkeerde diagnoses. 
Controleer daarom het circuit van het "AIR BAG"-
waarschuwingslampje opnieuw, zie “Controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ”.

Is het circuit van het "AIR BAG"-waarschuwingslampje in 
orde?

Ga naar stap 2. Repareer het circuit van 
het "AIR BAG"-
waarschuwingslampje.

2 1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Wordt DTC B1014 ingesteld?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
airbagsysteem opnieuw, 
zie “Controle van het 
airbagdiagnosesysteem
: ”.



Airbagsysteem: 8B-22

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1016: Hoge voedingsspanning
U4RS0B8204012

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De voedingsspanning naar de SDM is boven een benaderende 21 V voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of de spanning die de SDM ontvangt binnen het normale bereik is.
Stap 2: Controleer of DTC B1016 nog altijd wordt aangegeven.
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1. Van 
hoofdzekering

3. “A/BAG” -zekering 5. SDM

2. Contactslot 4. Aftakblok 6. Massa voor airbagsysteem



8B-23 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1017: Lage voedingsspanning
U4RS0B8204013

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker los.

2) Controleer aansluiting "L29-26" op een degelijke 
verbinding met de SDM.

3) Indien in orde, zet het contactslot op ON en controleer 
dan de spanning tussen aansluiting “L29-26” op de 
SDM-stekker en de carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is de spanning 14 V of minder?

Ga naar stap 2. Controleer het 
laadsysteem en 
repareer indien nodig, 
zie “Dynamo testen 
(overmatige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

2 1) Zet het contactslot op OFF en sluit de SDM-stekker weer 
aan.

Wordt DTC B1016 aangegeven met het contactslot op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storing, zie 
“Inspectie 
intermitterende en 
slechte verbindingen: ”. 
Indien OK, sluit dan een 
goed bevonden SDM 
aan en controleer 
opnieuw.

(A)

"L29-26"

I4RS0A820100-01
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1. Van 
hoofdzekering

3. “A/BAG” -zekering 5. SDM

2. Contactslot 4. Aftakblok 6. Massa voor airbagsysteem



Airbagsysteem: 8B-24

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De voedingsspanning beneden ongeveer 8 V is voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of de spanning die de accu ontvangt binnen het normale bereik is.
Stap 2: Controleer of de spanning die de SDM ontvangt binnen het normale bereik is.
Stap 3: Controleer of de spanning die de "L04"-stekker ontvangt binnen het normale bereik is.
Stap 4: Controleer of DTC B1017 nog altijd wordt aangegeven.

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Meet de spanning aan de accu.

Is de spanning 11 V of meer?

Ga naar stap 2. Controleer het 
laadsysteem en 
repareer indien nodig, 
zie “Dynamo testen 
(gebrekkige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker los.
2) Controleer aansluiting "L29-26" op een degelijke 

verbinding met de SDM.
3) Indien in orde, zet het contactslot op ON en controleer 

dan de spanning tussen aansluiting “L29-26” op de 
SDM-stekker en de carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is de spanning 8 V of meer?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 3.

(A)

"L29-26"

I4RS0A820100-01



8B-25 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1021: Voorste airbagmodule geactiveerd
U4RS0B8204014

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een frontale botsing heeft geregistreerd van voldoende kracht, op basis waarvan tot activering van de airbags 
wordt overgegaan. (De SDM stuurt een activeringscommando uit.)

Beschrijving stroomtest
Stap 1: Controleer of DTC B1021 ingesteld is hoewel de airbag niet werd geactiveerd.
Stap 2: Controleer of DTC ingesteld is tengevolge van een storing in de SDM.

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak op stekker "L04" van 
het aftakbloksamenstel los.

2) Controleer aansluiting "L04-1" op een degelijke 
verbinding.

3) Indien in orde, zet het contactslot op ON en controleer 
dan de spanning tussen aansluiting “L04-1” en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 8 V of meer?

Ga naar stap 4. Controleer het circuit 
van de accu naar de 
"L04"-stekker en het 
laadsysteem.

4 1) Zet het contactslot op OFF en sluit de SDM-stekker weer 
aan.

Wordt DTC B1017 aangegeven met het contactslot op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
laadsysteem en 
repareer indien nodig, 
zie “Dynamo testen 
(gebrekkige acculading 
controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

Stap Actie Ja Nee

"L04-1"

I4RS0A820012-01



Airbagsysteem: 8B-26

OPMERKING

Alvorens de punten in dit schema uit te voeren, “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” 
uitvoeren.
 

DTC Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

• DTC's van BCM wissen, zie “Wissen van DTC:  in hoofdstuk 10B”
 

DTC B1024 / B1025: Zij-airbag (bestuurder / passagier) geactiveerd
U4RS0B8204015

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een zijdelingse botsing (aan bestuurders- of passagierszijde) heeft geregistreerd van voldoende kracht, op 
basis waarvan tot activering van de zij-airbags (aan bestuurders- of passagierszijde) wordt overgegaan. (De SDM 
stuurt een activeringscommando uit.)

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of DTC B1024 of B1025 is ingesteld, hoewel de zij-airbag niet werd geactiveerd.
Stap 2: Controleer of DTC ingesteld is tengevolge van een storing in de SDM.

OPMERKING

Alvorens de punten in dit schema uit te voeren, “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” 
uitvoeren.
 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF.

Is de airbag geactiveerd?

Vervang onderdelen en 
voer de inspecties uit 
zoals beschreven in 
“Reparatie en inspectie 
vereist na ongeval: ”.

Ga naar stap 2.

2 1) Inspecteer de voorzijde van het voertuig en het 
onderstel op tekenen van de botsing.

Zijn er tekenen die op een botsing wijzen?

Vervang onderdelen en 
voer de inspecties uit 
zoals beschreven in 
“Reparatie en inspectie 
vereist na ongeval: ”.

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF.

Is de airbag geactiveerd?

Vervang onderdelen en 
voer de inspecties uit 
zoals beschreven in 
“Reparatie en inspectie 
vereist na ongeval: ”.

Ga naar stap 2.

2 1) Inspecteer de voorzijde van het voertuig en het 
onderstel op tekenen van de botsing.

Zijn er tekenen die op een botsing wijzen?

Vervang onderdelen en 
voer de inspecties uit 
zoals beschreven in 
“Reparatie en inspectie 
vereist na ongeval: ”.

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.



8B-27 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

• DTC's van BCM wissen, zie “Wissen van DTC:  in hoofdstuk 10B”
 

DTC B1026: Voorspanner geactiveerd
U4RS0B8204016

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een frontale botsing heeft geregistreerd van voldoende kracht om activering van de voorspanner te 
rechtvaardigen. (De SDM stuurt een activeringscommando uit.)

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of DTC B1026 ingesteld is hoewel de voorspanner niet werd geactiveerd.
Stap 2: Controleer of DTC ingesteld is tengevolge van een storing in de SDM.

OPMERKING

Alvorens de punten in dit schema uit te voeren, “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” 
uitvoeren.
 

DTC Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

• DTC's van BCM wissen, zie “Wissen van DTC:  in hoofdstuk 10B”
 

DTC B1027: Herbuikbare aantal overschreden
U4RS0B8204017

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM is niet vervangen hoewel de zij-airbag in het verleden meerdere malen is ontvouwen.

OPMERKING

CODE B1027 kan nooit worden gewist nadat deze is ingesteld.
 

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang de SDM.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF.

Is de voorspanner geactiveerd?

Vervang onderdelen en 
voer de inspecties uit 
zoals beschreven in 
“Reparatie en inspectie 
vereist na ongeval: ”.

Ga naar stap 2.

2 1) Inspecteer de voorzijde van het voertuig en het 
onderstel op tekenen van de botsing.

Zijn er tekenen die op een botsing wijzen?

Vervang onderdelen en 
voer de inspecties uit 
zoals beschreven in 
“Reparatie en inspectie 
vereist na ongeval: ”.

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.



Airbagsysteem: 8B-28

DTC B1031: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurdersairbag hoog
U4RS0B8204018

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid) -module, de contactspoel, de 
bedradingsbundel en het stekkercontact boven de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de contactspoel en de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module of de 
andere regeleenheden.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module. (in instrumentenbord en 
vloerbedradingsbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)
Stap 4: Controleer of er een storing is in de contactspoel of in de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

1
2

3

GRN RED

8
BLK

L29-26

L29-27

IG

E1

4

“L29”

“L04”

“G32”

“L29”

L29-3D+

L29-2D- GRN

GRN/RED

GRN

GRN/RED

6

5

7

“G26”“L32” “G04”

[A]

I4RS0B820008-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Contactspoel
1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-

module
2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-29 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak de stekker van de contactspoel onder de 

stuurkolom los met het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluiting in stekker "G26" goed 

verbonden is met de contactspoel.
3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 

gereedschap (B) en (C) aan op stekker "G26" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1031 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 4.

BASE OF COLUMN(B)

(C)

"G26"

I4RS0B820009-01



Airbagsysteem: 8B-30

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-1" en "L32-2" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32".

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1041 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1031 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. Hoge weerstand of 
stroomonderbreking in 
het "GRN/RED"- of 
"GRN"-circuit in de 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(D)
"L32"

BASE OF COLUMN

DRIVER
PASSENGER

I4RS0B820010-01



8B-31 Airbagsysteem: 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-2" en "L29-3" goed 
verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen "L29-2" en 
"L29-3" met speciaal gereedschap (B) en (D) 
aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

Is de weerstand 3,85 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Hoge weerstand of 
stroomonderbreking in 
het "GRN/RED"- of 
"GRN"-circuit in de 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-3""L29-2"

(B)

(D)

"L32"

DRIVER
PASSENGER

BASE OF COLUMN
I4RS0B820011-02



Airbagsysteem: 8B-32

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

4 1) Met het contactslot op OFF, speciaal gereedschap (B) 
en (C) losmaken van de stekker "G26" en vervolgens de 
contactspoelstekker onder de stuurkolom weer 
aansluiten.

2) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uit het stuurwiel, zie “Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren: ”.

3) Controleer op een goede verbinding met de stekker van 
de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (E) aan op de stekker van de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340
(E):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1031 aangegeven met het contactslot op ON?

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
contactspoelsamenstel, 
zie “Contactspoel 
uitbouwen en inbouwen:  
in hoofdstuk 6B”.

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

STEERING WHEEL
(B)

(E)

(A)

I4RS0B820012-01



8B-33 Airbagsysteem: 

DTC B1032: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurdersairbag laag
U4RS0B8204019

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module, de contactspoel, de 
bedradingsbundel en het stekkercontact onder de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de contactspoel en de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module of de 
andere regeleenheden.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module. (in instrumentenbord en 
vloerbedradingsbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)
Stap 4: Controleer of er een storing is in de contactspoel of in de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Contactspoel
1. Van hoofdzekering 5. Aftakblok 7. Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-

module
2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



Airbagsysteem: 8B-34

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak de stekker van de contactspoel onder de 

stuurkolom los met het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluiting in stekker "G26" goed 

verbonden is met de contactspoel.
3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 

gereedschap (B) en (C) aan op stekker "G26" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1032 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 4.

BASE OF COLUMN(B)

(C)

"G26"

I4RS0B820009-01



8B-35 Airbagsysteem: 

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-1" en "L32-2" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32".

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1041 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1032 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. “GRN/RED”-circuit 
kortgesloten naar 
“GRN”-circuit, “GRN/
RED”-circuit of “GRN”-
circuit kortgesloten naar 
ander circuit in 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(D)
"L32"

BASE OF COLUMN

DRIVER
PASSENGER

I4RS0B820010-01



Airbagsysteem: 8B-36

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-2" en "L29-3" goed 
verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen "L29-2" en 
"L29-3" met speciaal gereedschap (B) en (D) 
aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

Is de weerstand 2,1 Ω of meer?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

“GRN/RED”-circuit 
kortgesloten naar 
“GRN”-circuit, “GRN/
RED”-circuit of “GRN”-
circuit kortgesloten naar 
ander circuit in 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-3""L29-2"

(B)

(D)

"L32"

DRIVER
PASSENGER

BASE OF COLUMN
I4RS0B820011-02



8B-37 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

4 1) Met het contactslot op OFF, speciaal gereedschap (B) 
en (C) losmaken van de stekker "G26" en de 
contactspoelstekker onder de stuurkolom weer 
aansluiten.

2) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uit de stuurkolom, zie “Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren: ”.

3) Controleer op een goede verbinding met de stekker van 
de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (E) aan op de stekker van de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340
(E):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1032 aangegeven met het contactslot op ON?

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
contactspoelsamenstel, 
zie “Contactspoel 
uitbouwen en inbouwen:  
in hoofdstuk 6B”.

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

STEERING WHEEL
(B)

(E)

(A)

I4RS0B820012-01



Airbagsysteem: 8B-38

DTC B1033: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurdersairbag kortgesloten naar massa
U4RS0B8204020

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De spanning gemeten aan het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag beneden de voorgeschreven waarde voor de 
vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de contactspoel en de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module of de 
andere regeleenheden.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module. (in instrumentenbord en 
vloerbedradingsbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)
Stap 4: Controleer of er een storing is in de contactspoel of in de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.
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8B-39 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak de stekker van de contactspoel onder de 

stuurkolom los met het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluiting in stekker "G26" goed 

verbonden is met de contactspoel.
3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 

gereedschap (B) en (C) aan op stekker "G26" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1033 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 4.

BASE OF COLUMN(B)

(C)

"G26"

I4RS0B820009-01



Airbagsysteem: 8B-40

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-1" en "L32-2" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32".

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1041 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1033 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. “GRN/RED”-circuit of 
“GRN”-circuit heeft 
kortsluiting naar massa 
in 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-3""L29-2"

(B)

(D)

"L32"

DRIVER
PASSENGER

BASE OF COLUMN
I4RS0B820011-02



8B-41 Airbagsysteem: 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak respectievelijk 
speciaal gereedschap (B) en (C) los van stekker "L32" 
en SDM-stekker "L29" los van de SDM.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de weerstand tussen aansluiting "L29-2" en 
carrosseriemassa en tussen aansluiting "L29-3" en 
carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–78340

Zijn de weerstanden oneindig?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

“GRN/RED”-circuit of 
“GRN”-circuit heeft 
kortsluiting naar massa 
in 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(D)

"L32"

BASE OF COLUMN

DRIVER
PASSENGER

(A)

"L29-3""L29-2"

I4RS0B820013-01



Airbagsysteem: 8B-42

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

4 1) Met het contactslot op OFF, maak dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) los van de stekker "G26" en sluit 
de contactspoelstekker onder de stuurkolom weer aan.

2) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uit de stuurkolom, zie “Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren: ”.

3) Controleer op een goede verbinding met de stekker van 
de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (E) aan op de stekker van de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340
(E):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1033 aangegeven met het contactslot op ON?

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
contactspoelsamenstel, 
zie “Contactspoel 
uitbouwen en inbouwen:  
in hoofdstuk 6B”.

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

STEERING WHEEL
(B)

(E)

(A)

I4RS0B820012-01



8B-43 Airbagsysteem: 

DTC B1034: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurdersairbag kortgesloten naar 
voedingscircuit

U4RS0B8204021
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De spanning gemeten aan het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag boven de voorgeschreven waarde voor de 
vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de contactspoel en de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module of de 
andere regeleenheden.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 3: Controleer of er een storing is in de contactspoel of in de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.
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Airbagsysteem: 8B-44

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak de stekker van de contactspoel onder de 

stuurkolom los met het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluiting in stekker "G26" goed 

verbonden is met de contactspoel.
3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 

gereedschap (B) en (C) aan op stekker "G26" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1034 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 4.

BASE OF COLUMN(B)

(C)

"G26"

I4RS0B820009-01



8B-45 Airbagsysteem: 

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-1" en "L32-2" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32".

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1041 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1034 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. “GRN/RED”-circuit of 
“GRN”-circuit heeft 
kortsluiting naar 
voedingscircuit in 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(D)
"L32"

BASE OF COLUMN

DRIVER
PASSENGER

I4RS0B820010-01



Airbagsysteem: 8B-46

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak respectievelijk 
speciaal gereedschap (B) en (C) los van stekker "L32" 
en SDM-stekker "L29" los van de SDM.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de spanning van aansluiting "L29-2" naar de 
carrosseriemassa en tussen aansluiting "L29-3" en de 
carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–77320

Is iedere gemeten waarde 1 V of minder met het contactslot 
op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

"GRN/RED"-circuit of 
"GRN"-circuit 
kortgesloten naar het 
voedingscircuit.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(D)

"L32"

BASE OF COLUMN

DRIVER
PASSENGER

(A)

"L29-3""L29-2"

I4RS0B820014-01



8B-47 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

4 1) Met het contactslot op OFF, maak speciaal gereedschap 
(B) en (C) los van de stekker "G26" en sluit de 
contactspoelstekker onder de stuurkolom weer aan.

2) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uit de stuurkolom, zie “Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren: ”.

3) Controleer op een goede verbinding met de stekker van 
de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (E) aan op de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340
(E):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1034 aangegeven met het contactslot op ON?

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
contactspoelsamenstel, 
zie “Contactspoel 
uitbouwen en inbouwen:  
in hoofdstuk 6B”.

Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

STEERING WHEEL
(B)

(E)

(A)

I4RS0B820012-01



Airbagsysteem: 8B-48

DTC B1041: Weerstand in initiëringscircuit van passagiersairbag hoog
U4RS0B8204022

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de passagiersairbag (opblaaseenheid) -module, de bedradingsbundel en 
het stekkercontact boven de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
instrumentenpaneelbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)
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8B-49 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

passagiersairbag (opblaaseenheid) -module los.
2) Controleer of de aansluitingen in stekker "G10" goed 

verbonden zijn met de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (D) aan op stekker "G10".

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1041 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(D)

(A) "G10"

I4RS0B820016-01



Airbagsysteem: 8B-50

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-3" en "L32-4" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1031 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1041 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. Hoge weerstand of 
stroomonderbreking 
"BLU/RED"- of "YEL/
RED"-circuit in de 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(C)
"L32"

STEERING WHEEL

DRIVERPASSENGER

I4RS0B820017-01



8B-51 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-4" en "L29-5" goed 
verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen "L29-4" en 
"L29-5" met speciaal gereedschap (B) en (C) 
aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

Is de weerstand 2,82 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Hoge weerstand of 
stroomonderbreking in 
het "BLU/RED"- of 
"YEL/RED"-circuit in de 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-5""L29-4"

(B)

(C)

"L32"

STEERING WHEEL

DRIVER
PASSENGER

I4RS0B820018-01



Airbagsysteem: 8B-52

DTC B1042: Weerstand in initiëringscircuit van passagiersairbag laag
U4RS0B8204023

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de passagiersairbag (opblaaseenheid) -module, de bedradingsbundel en 
het stekkercontact onder de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
instrumentenpaneelbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)
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8B-53 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

passagiersairbag (opblaaseenheid)-module los.
2) Controleer of de aansluitingen in stekker "G10" goed 

verbonden zijn met de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (D) aan op stekker "G10".

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1042 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(D)

(A) "G10"

I4RS0B820016-01



Airbagsysteem: 8B-54

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-3" en "L32-4" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1031 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1042 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. “BLU/RED”-circuit 
kortgesloten naar “YEL/
RED”-circuit, “BLU/
RED”-circuit of “YEL/
RED”-circuit 
kortgesloten naar ander 
circuit in 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(C)
"L32"

STEERING WHEEL

DRIVERPASSENGER

I4RS0B820017-01



8B-55 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-4" en "L29-5" goed 
verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen "L29-4" en 
"L29-5" met speciaal gereedschap (B) en (C) 
aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

Is de weerstand 1,8 Ω of meer?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

“BLU/RED”-circuit 
kortgesloten naar “YEL/
RED”-circuit, “BLU/
RED”-circuit of “YEL/
RED”-circuit 
kortgesloten naar ander 
circuit in 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-5""L29-4"

(B)

(C)

"L32"

STEERING WHEEL

DRIVER
PASSENGER

I4RS0B820018-01



Airbagsysteem: 8B-56

DTC B1043: Weerstand in initiëringscircuit van passagiersairbag kortgesloten naar massa
U4RS0B8204024

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De spanning gemeten aan het (initiërings-)circuit van de passagiersairbag beneden de voorgeschreven waarde voor 
de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
instrumentenpaneelbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)

1
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“L29”

L29-4P+

L29-5P- YEL/RED

BLU/RED

YEL/RED

BLU/RED
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“L32” “G04” “G10”

[A]

I4RS0B820015-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Massa voor airbagsysteem
2. Contactslot 5. SDM



8B-57 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

passagiersairbag (opblaaseenheid)-module los.
2) Controleer of de aansluitingen in stekker "G10" goed 

verbonden zijn met de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (D) aan op stekker "G10".

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1043 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 2. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(D)

(A) "G10"

I4RS0B820016-01



Airbagsysteem: 8B-58

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-3" en "L32-4" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1031 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1043 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. “BLU/RED”- of “YEL/
RED”-circuit heeft 
kortsluiting naar massa 
in 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(C)
"L32"

STEERING WHEEL

DRIVERPASSENGER

I4RS0B820017-01



8B-59 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak respectievelijk 
speciaal gereedschap (B) en (C) los van stekker "L32" 
en SDM-stekker "L29" los van de SDM.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de weerstand tussen aansluiting "L29-4" en 
carrosseriemassa en tussen aansluiting "L29-5" en 
carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

Is de weerstand oneindig?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

“BLU/RED”- of “YEL/
RED”-circuit heeft 
kortsluiting naar massa 
in 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(C)

"L32"

STEERING WHEEL

DRIVERPASSENGER

(A)

"L29-5""L29-4"

I4RS0B820019-01



Airbagsysteem: 8B-60

DTC B1044: Weerstand in initiëringscircuit van passagiersairbag kortgesloten naar voedingscircuit
U4RS0B8204025

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De spanning gemeten aan het (initiërings-)circuit van de passagiersairbag boven de voorgeschreven waarde voor de 
vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
instrumentenpaneelbundel)
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module. (in 
vloerbedradingsbundel)
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Massa voor airbagsysteem
2. Contactslot 5. SDM



8B-61 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

passagiersairbag (opblaaseenheid)-module los.
2) Controleer of de aansluitingen in stekker "G10" goed 

verbonden zijn met de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit speciaal 
gereedschap (A), (B) en (D) aan op stekker "G10".

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(D):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt DTC B1044 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang de 
passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(D)

(A) "G10"

I4RS0B820016-01



Airbagsysteem: 8B-62

2 1) Maak de "L32"-stekker bij het handschoenenkastje los 
met het contactslot op OFF.

2) Controleer of de aansluitingen "L32-3" en "L32-4" goed 
verbonden zijn met de stekker van de 
vloerbedradingsbundel.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op stekker "L32" die was 
losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

4) Controleer de SDM DTC.

OPMERKING

Nu kan het zijn dat DTC B1031 wordt 
weergegeven, maar dat heeft niets met deze 
controle te maken.
 

Wordt DTC B1044 aangegeven met het contactslot op ON?

Ga naar stap 3. “BLU/RED”- of “YEL/
RED”-circuit heeft 
kortsluiting naar 
voedingscircuit in 
instrumentenbordbedra
dingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(C)
"L32"

STEERING WHEEL

DRIVERPASSENGER

I4RS0B820017-01



8B-63 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak respectievelijk 
speciaal gereedschap (B) en (C) los van stekker "L32" 
en SDM-stekker "L29" los van de SDM.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de spanning van aansluiting "L29-4" naar de 
carrosseriemassa en van aansluiting "L29-5" naar de 
carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–77320

Is de spanning 1 V of minder met het contactslot op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

“BLU/RED”- of “YEL/
RED”-circuit heeft 
kortsluiting naar 
voedingscircuit in 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(B)

(C)

"L32"

BASE OF COLUMN

DRIVER
PASSENGER

(A)

"L29-5""L29-4"

I4RS0B820020-01



Airbagsysteem: 8B-64

DTC B1051 / B1055: Hoge weerstand in initiëringscircuit van de bestuurders- / 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanner

U4RS0B8204026
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De weerstand van het initiëringscircuit van de bestuurders- of passagiersveiligheidsgordelvoorspanner is hoger dan 
de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1:Controleer of het defect zich in de veiligheidsgordelvoorspanner bevindt.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de veiligheidsgordelvoorspanner.
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-65 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de 

onderbekleding van de middenstijl aan de bestuurders- 
of passagierszijde en maak vervolgens de stekker "L10" 
of "L36" (1) van de veiligheidsgordelvoorspanner los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L10" of "L36" 
goed verbonden zijn met de 
veiligheidsgordelvoorspanner.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de "L10" of "L36"-
stekker die is losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1051 of B1055 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
veiligheidsgordelvoorsp
anner, zie “Voorste 
veiligheidsgordel 
uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8A”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820027-01



Airbagsysteem: 8B-66

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

2 1) Met het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-6" en "L29-7" (voor 
DTC B1051) of aansluitingen "L29-8" en "L29-9" (voor 
DTC B1055) goed verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen “L29-6” en 
“L29-7” (voor DTC B1051) of  de aansluitingen “L29-8” 
en “L29-9” (voor DTC B1055) met speciaal gereedschap 
(B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

Is de weerstand 2,91 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1051: Hoge 
weerstand of 
stroomonderbreking in 
“GRN/ORN”-circuit of 
“GRN/YEL”-circuit.
DTC B1055: Hoge 
weerstand of 
stroomonderbreking in 
“BLU/ORN”-circuit of 
“BLU/YEL”-circuit.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-7""L29-8" "L29-9""L29-6"

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820028-01



8B-67 Airbagsysteem: 

DTC B1052 / B1056: Lage weerstand in initiëringscircuit van de bestuurders- / 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanner

U4RS0B8204027
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De weerstand van het initiëringscircuit van de bestuurders- of passagiersveiligheidsgordelvoorspanner is lager dan de 
voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1:Controleer of het defect zich in de veiligheidsgordelvoorspanner bevindt.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de veiligheidsgordelvoorspanner.
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I4RS0B820021-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



Airbagsysteem: 8B-68

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de 

onderbekleding van de middenstijl aan de bestuurders- 
of passagierszijde en maak vervolgens de stekker "L10" 
of "L36" (1) van de veiligheidsgordelvoorspanner los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L10" of "L36" 
goed verbonden zijn met de 
veiligheidsgordelvoorspanner.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de "L10" of "L36"-
stekker die is losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1052 of B1056 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
veiligheidsgordelvoorsp
anner, zie “Voorste 
veiligheidsgordel 
uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8A”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820027-01



8B-69 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

2 1) Met het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-6" en "L29-7" (voor 
DTC B1052) of aansluitingen "L29-8" en "L29-9" (voor 
DTC B1056) goed verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Indien in orde, meet de weerstand tussen de 
aansluitingen “L29-6” en “L29-7” (voor DTC B1052) of  
de aansluitingen “L29-8” en “L29-9” (voor DTC B1056) 
met speciaal gereedschap (B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

Is de weerstand 1,8 Ω of meer?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1052: "GRN/
ORN"-circuit 
kortgesloten naar 
"GRN/YEL"-circuit, 
GRN/ORN”-circuit of 
“GRN/YEL”-circuit 
kortgesloten naar ander 
circuit.
DTC B1056: "BLU/
ORN"-circuit 
kortgesloten naar "BLU/
YEL"-circuit, BLU/
ORN”-circuit of “BLU/
YEL”-circuit 
kortgesloten naar ander 
circuit.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-7""L29-8" "L29-9""L29-6"

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820028-01



Airbagsysteem: 8B-70

DTC B1053 / B1057: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- / 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanner kortgesloten naar massa

U4RS0B8204028
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gemeten spanning van het initiëringscircuit van de bestuurders- of passagiersveiligheidsgordelvoorspanner is 
lager dan de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1:Controleer of het defect zich in de veiligheidsgordelvoorspanner bevindt.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de veiligheidsgordelvoorspanner.
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I4RS0B820021-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-71 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de 

onderbekleding van de middenstijl aan de bestuurders- 
of passagierszijde en maak vervolgens de stekker "L10" 
of "L36" (1) van de veiligheidsgordelvoorspanner los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L10" of "L36" 
goed verbonden zijn met de 
veiligheidsgordelvoorspanner.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de "L10" of "L36"-
stekker die is losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1053 of B1057 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Contactslot op OFF. 
Vervang 
veiligheidsgordelvoorsp
anner, zie “Voorste 
veiligheidsgordel 
uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8A”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820027-01



Airbagsysteem: 8B-72

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) en de SDM-stekker los.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de weerstand tussen "L29-6" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-7" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1053) of tussen "L29-8" 
en de carrosseriemassa en tussen "L29-9" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1057).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is de weerstand oneindig?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1053: "GRN/
ORN"-circuit of "GRN/
YEL"-circuit 
kortgesloten naar de 
massa.
DTC B1057: "BLU/
ORN"-circuit of "BLU/
YEL"-circuit 
kortgesloten naar de 
massa.

Stap Actie Ja Nee

"L29-7" "L29-8" "L29-9""L29-6"

(A)

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820029-01



8B-73 Airbagsysteem: 

DTC B1054 / B1058: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- / 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanner kortgesloten met het voedingscircuit

U4RS0B8204029
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gemeten spanning van het initiëringscircuit van de bestuurders- of passagiersveiligheidsgordelvoorspanner hoger 
is dan de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1:Controleer of het defect zich in de veiligheidsgordelvoorspanner bevindt.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de veiligheidsgordelvoorspanner.
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Veiligheidsgordelvoorspanner aan 
de passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



Airbagsysteem: 8B-74

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de 

onderbekleding van de middenstijl aan de bestuurders- 
of passagierszijde en maak vervolgens de stekker "L10" 
en "L36" (1) van de veiligheidsgordelvoorspanner los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L10" of "L36" 
goed verbonden zijn met de 
veiligheidsgordelvoorspanner.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de "L10" of "L36"-
stekker die is losgemaakt in stap 1).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1054 of B1058 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Zet het contactslot op 
OFF. Vervang 
veiligheidsgordelvoorsp
anner, zie “Voorste 
veiligheidsgordel 
uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 8A”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820027-01



8B-75 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) en de SDM-stekker los.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de spanning tussen "L29-6" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-7" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1054) of tussen "L29-8" 
en de carrosseriemassa en tussen "L29-9" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1058).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is de spanning 1 V of minder met het contactslot op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1054: "GRN/
ORN"-circuit of "GRN/
YEL"-circuit 
kortgesloten naar het 
voedingscircuit.
DTC B1058: "BLU/
ORN"-circuit of "BLU/
YEL"-circuit 
kortgesloten naar het 
voedingscircuit.

Stap Actie Ja Nee

"L29-7" "L29-8" "L29-9""L29-6"

(A)

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L10", "L36"

I4RS0A820030-01



Airbagsysteem: 8B-76

DTC B1061 / B1065: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- / passagiersairbag hoog
U4RS0B8204030

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de zij-airbag (opblaaseenheid)-module (aan bestuurders- of 
passagierszijde), de bedradingsbundel en het stekkercontact boven de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde 
tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de vloerbedradingsbundel.
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de zittingbedradingsbundel.
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-77 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

zij-airbag (opblaaseenheid)-module los onder de zitting 
van de voorstoel.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L25" of "L30" 
goed verbonden zijn met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module aan de bestuurderszijde of de passagierszijde.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciale 
gereedschappen (B) en (C) aan op de stekker van de zij-
airbag (opblaaseenheid)-module die was losgemaakt in 
stap 1).

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1061 of B1065 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820032-01



Airbagsysteem: 8B-78

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-10" en "L29-11" of 
"L29-12" en "L29-13" goed verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen “L29-10” en 
“L29-11” (voor DTC B1061) of  de aansluitingen “L29-12” 
en “L29-13” (voor DTC B1065) met speciaal 
gereedschap (B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

Is de weerstand 2,62 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1061: Repareer 
de hoge weerstand of 
de stroomonderbreking 
in het "GRY/RED"-of 
"GRY"-draadcircuit in de 
vloerbedradingsbundel.
DTC B1065: Repareer 
de hoge weerstand of 
de stroomonderbreking 
in het "BRN/WHT"-of 
"BRN"-draadcircuit in de 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-11" "L29-12" "L29-13""L29-10"

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820033-01



8B-79 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak speciaal gereedschap 
(B) en (C) los en sluit dan de stekker "L25" of "L30" 
opnieuw aan.

2) Maak de stekker (1) van zij-airbag (opblaaseenheid)-
module los van de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.

3) Controleer of de aansluiting in de stekker goed 
verbonden is met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1061 of B1065 nog 
aangegeven?

DTC B1061: Repareer 
de hoge weerstand of 
de stroomonderbreking 
in het "GRY/RED"- of 
"GRY"- draadcircuit in 
de 
zittingbedradingsbundel
.
DTC B1065: Repareer 
de hoge weerstand of 
de stroomonderbreking 
in het "BRN/WHT"- of 
"BRN"- draadcircuit in 
de 
zittingbedradingsbundel
.

Vervang de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie “Zij-airbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

1

“L25”, “L30”

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)

I4RS0A820034-01



Airbagsysteem: 8B-80

DTC B1062 / B1066: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- / passagiersairbag laag
U4RS0B8204031

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de zij-airbag (opblaaseenheid)-module (aan bestuurders- of 
passagierszijde), de bedradingsbundel en het stekkercontact onder de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde 
tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de vloerbedradingsbundel.
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de zittingbedradingsbundel.
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I4RS0B820022-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-81 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

zij-airbag (opblaaseenheid)-module los onder de zitting 
van de voorstoel.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L25" of "L30" 
goed verbonden zijn met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module aan de bestuurderszijde of de passagierszijde.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op de stekker van de zij-
airbag (opblaaseenheid)-module die was losgemaakt in 
stap 1.

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1062 of B1066 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820032-01



Airbagsysteem: 8B-82

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-10" en "L29-11" of 
"L29-12" en "L29-13" goed verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen “L29-10” en 
“L29-11” (voor DTC B1062) of  de aansluitingen “L29-12” 
en “L29-13” (voor DTC B1066) met speciaal 
gereedschap (B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

Is de weerstand 1,8 Ω of meer?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1062: Repareer 
de kortsluiting van het 
"GRY/RED"-draadcircuit 
met het "GRY"-
draadcircuit of van het 
"GRY/RED- of "GRY"-
draadcircuit met een 
ander draadcircuit in de 
vloerbedradingsbundel.
DTC B1066: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BRN/WHT"-
draadcircuit met het 
"BRN"-draadcircuit of 
van het "BRN/WHT- of 
"BRN"-draadcircuit met 
een ander draadcircuit 
in de 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-11" "L29-12" "L29-13""L29-10"

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820033-01



8B-83 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak speciaal gereedschap 
(B) en (C) los en sluit dan de stekker "L25" of "L30" 
opnieuw aan.

2) Maak de stekker (1) van zij-airbag (opblaaseenheid)-
module los van de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.

3) Controleer of de aansluiting in de stekker goed 
verbonden is met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON, DTC B1062 of B1066 nog 
aangegeven?

DTC B1062: Repareer 
de kortsluiting van het 
"GRY/RED"-draadcircuit 
met het "GRY"-
draadcircuit in de 
zittingbedradingsbundel 
of van het "GRY/RED- 
of "GRY"-draadcircuit 
met een ander 
draadcircuit.
DTC B1066: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BRN/WHT"-
draadcircuit met het 
"BRN"-draadcircuit in de 
zittingbedradingsbundel 
of van het "BRN/WHT- 
of "BRN"-draadcircuit 
met een ander 
draadcircuit.

Vervang de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie “Zij-airbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

1

“L25”, “L30”

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)

I4RS0A820034-01



Airbagsysteem: 8B-84

DTC B1063 / B1067: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- /passagiersairbag kortgesloten 
naar massa

U4RS0B8204032
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gemeten spanning van het circuit van de zijdelingse airbag (aan bestuurders- of passagierszijde) lager is dan de 
voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de vloerbedradingsbundel.
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de zittingbedradingsbundel.
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-85 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

zij-airbag (opblaaseenheid)-module los onder de zitting 
van de voorstoel.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L25" of "L30" 
goed verbonden zijn met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module aan de bestuurderszijde of de passagierszijde.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op de stekker van de zij-
airbag (opblaaseenheid)-module die was losgemaakt in 
stap 1.

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1063 of B1067 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820032-01



Airbagsysteem: 8B-86

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak het speciaal 
gereedschap en de SDM-stekker "L29" los.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de weerstand tussen "L29-10" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-11" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1063) of tussen "L29-12" 
en de carrosseriemassa en tussen "L29-13" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1067) met speciaal 
gereedschap (B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

Is de weerstand oneindig?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1063: Repareer 
de kortsluiting van het 
"GRY/RED"-of "GRY"-
draadcircuit naar de 
massa in de 
vloerbedradingsbundel.
DTC B1067: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BRN/WHT"-of "BRN"-
draadcircuit naar de 
massa in de 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

"L29-11""L29-12""L29-13""L29-10"

(A)

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820035-01



8B-87 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak speciaal gereedschap 
(B) en (C) los en sluit dan de stekker "L25" of "L30" 
opnieuw aan.

2) Maak de stekker (1) van zij-airbag (opblaaseenheid)-
module los van de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.

3) Controleer of de aansluiting in de stekker goed 
verbonden is met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1063 of B1067 nog 
aangegeven?

DTC B1063: Repareer 
de kortsluiting van het 
"GRY/RED"- of "GRY"-
draadcircuit naar de 
massa in de 
zittingbedradingsbundel
.
DTC B1067: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BRN/WHT"- of "BRN"-
draadcircuit naar de 
massa in de 
zittingbedradingsbundel
.

Vervang de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie “Zij-airbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

1

“L25”, “L30”

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)

I4RS0A820034-01



Airbagsysteem: 8B-88

DTC B1064 / B1068: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- /passagiersairbag kortgesloten 
naar voedingscircuit

U4RS0B8204033
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gemeten spanning van het circuit van de zijdelingse airbag (aan bestuurders- of passagierszijde) hoger is dan de 
voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de vloerbedradingsbundel.
Stap 3: Controleer het initiëringscircuit van de zij-airbag in de zittingbedradingsbundel.
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[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Zij-airbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-89 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en maak de stekker van de 

zij-airbag (opblaaseenheid)-module los onder de zitting 
van de voorstoel.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L25" of "L30" 
goed verbonden zijn met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module aan de bestuurderszijde of de passagierszijde.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (B) en (C) aan op de stekker van de zij-
airbag (opblaaseenheid)-module die was losgemaakt in 
stap 1.

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1064 of B1068 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820032-01



Airbagsysteem: 8B-90

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak speciaal gereedschap 
(B), (C) en de SDM-stekker "L29" los.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de spanning tussen "L29-10" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-11" en de massa (voor 
DTC B1064) of tussen "L29-12" en de carrosseriemassa 
en tussen "L29-13" en de carrosseriemassa (voor DTC 
B1068) met speciaal gereedschap (B) en (C) 
aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78340

Is de spanning 1 V of minder met het contactslot op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1064: Repareer 
de kortsluiting van het 
"GRY/RED"-of "GRY"-
draadcircuit naar het 
voedingscircuit in de 
vloerbedradingsbundel.
DTC B1068: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BRN/WHT"-of "BRN"-
draadcircuit naar het 
voedingscircuit in de 
vloerbedradingsbundel.

Stap Actie Ja Nee

"L29-11""L29-12""L29-13""L29-10"

(A)

“L25”, “L30”

(C)

(B)STEERING WHEEL

I4RS0A820036-01



8B-91 Airbagsysteem: 

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1071: Slechte prestatie vooruitsensor
U4RS0B8204034

DTC wordt ingesteld wanneer
SDM intern defectsignaal of verkeerde ID (onderdeelnr.)-signaal van vooruitsensor ontvangt.

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang vooruitsensor, zie “Uitbouwen en inbouwen van vooruitsensor: ”.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

3 1) Zet het contactslot op OFF, maak de speciale 
gereedschappen (B) en (C) los en sluit dan de stekker 
"L25" of "L30" opnieuw aan.

2) Maak de stekker (1) van zij-airbag (opblaaseenheid)-
module los van de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.

3) Controleer of de aansluiting in de stekker goed 
verbonden is met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module.

4) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

5) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1064 of B1068 nog 
aangegeven?

DTC B1064: Repareer 
de kortsluiting van het 
"GRY/RED"-of "GRY"-
draadcircuit naar het 
voedingscircuit in de 
zittingbedradingsbundel
.
DTC B1068: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BRN/WHT"-of "BRN"-
draadcircuit naar het 
voedingscircuit in de 
zittingbedradingsbundel
.

Vervang de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie “Zij-airbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

1

“L25”, “L30”

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)

I4RS0A820034-01



Airbagsysteem: 8B-92

DTC B1072: Communicatiefout vooruitsensor
U4RS0B8204035

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een abnormaal signaal waarneemt van de vooruitsensor.

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang vooruitsensor, zie “Uitbouwen en inbouwen van vooruitsensor: ”.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1073: Kortsluiting naar massa van vooruitsensorcircuit
U4RS0B8204036

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een abnormaal signaal waarneemt van de vooruitsensor.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer op kortsluiting tussen het vooruitsensorcircuit en de massa.
Stap 2: Controleer of het defect zich in de vooruitsensor bevindt.
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8B-93 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak de stekker "E13" van de vooruitsensor los.

2) Maak de SDM-stekker "L29" los.
3) Controleer of aansluitingen "L29-49" en "L29-50" goed 

verbonden zijn met de SDM-stekker of aansluitingen.
4) Meet de weerstand tussen aansluiting "L29-49" en 

carrosseriemassa, "L29-50" en carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is iedere gemeten weerstand oneindig?

Ga naar stap 3. “ORN”-circuit of “PNK/
BLK”-circuit heeft een 
kortsluiting naar de 
massa.

2 1) Controleer vooruitsensor, zie “Inspectie vooruitsensor: ”.

Is de lijn in orde?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang vooruitsensor, 
zie “Uitbouwen en 
inbouwen van 
vooruitsensor: ”. Indien 
de DTC nog bestaat, 
een goed bevonden 
ECM vervangen en 
opnieuw controleren.

"L29-49" "L29-50"

(A)

I4RS0A820038-01



Airbagsysteem: 8B-94

DTC B1074: Kortsluiting met het voedingscircuit of stroomonderbreking vooruitsensor
U4RS0B8204037

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een abnormaal signaal waarneemt van de vooruitsensor.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer op stroomonderbreking in vooruitsensorcircuit.
Stap 2: Controleer op kortsluiting tussen het vooruitsensorcircuit en de massa.
Stap 3: Controleer op kortsluiting tussen het vooruitsensorcircuit en het voedingscircuit.
Stap 4: Controleer of het defect zich in de vooruitsensor bevindt.
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1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Massa voor airbagsysteem
2. Contactslot 5. SDM
3. “A/BAG” -zekering 6. Vooruitsensor



8B-95 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak de stekker "E13" van de vooruitsensor los.

2) Maak de SDM-stekker "L29" los.
3) Controleer of aansluitingen "L29-49" en "L29-50" goed 

verbonden zijn met de SDM-stekker of aansluitingen.
4) Controleer de aansluitingen "E13-1" en "E13-2" op een 

goede verbinding met de vooruitsensorstekker.
5) Sluit de aansluiting "E13-1" en de aansluiting "E13-2" 

van de vooruitsensorstekker aan met een 
verbindingsdraad (1).

6) Meet de weerstand tussen de aansluitingen "L29-49" en 
"L29-50" van de SDM-stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is iedere gemeten weerstand 1 Ω of minder?

Ga naar stap 2. Hoge weerstand of 
open draad in “ORN”-
circuit of “PNK/BLK” 
circuit.

2 1) Maak de verbindingsdraad los van de "E13"-stekker.
2) Meet de spanning tussen aansluiting "L29-49" en de 

carrosseriemassa, aansluiting "L29-50" en 
carrosseriemassa.

Is iedere gemeten waarde 1 V of minder met het contactslot 
op ON?

Ga naar stap 3. “ORN”-circuit of “PNK/
BLK”-circuit heeft een 
kortsluiting naar het 
voedingscircuit.

3 1) Controleer vooruitsensor, zie “Inspectie vooruitsensor: ”.

Is de lijn in orde?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang vooruitsensor, 
zie “Uitbouwen en 
inbouwen van 
vooruitsensor: ”. Indien 
de DTC nog bestaat, 
een goed bevonden 
ECM vervangen en 
opnieuw controleren.

(A)

"L29-49" "L29-50"

"E13-1" "E13-2"
1

I4RS0A820039-01

"L29-49" "L29-50"
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I4RS0A820040-01



Airbagsysteem: 8B-96

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1081 / B1091: Slechte prestatie bestuurders- / passagierszijsensor
U4RS0B8204038

DTC wordt ingesteld wanneer
SDM het signaal ontvangt dat er een intern defect is in de zijsensor.

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang de bestuurders- of passagierszijsensor, zie “Uitbouwen en inbouwen van zijsensor: ”.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

DTC B1082 / B1092: Communicatiefout bestuurders- / passagierszijsensor
U4RS0B8204039

DTC wordt ingesteld wanneer
De SDM een abnormaal signaal van de zijsensor bespeurt.

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang de bestuurders- of passagierszijsensor, zie “Uitbouwen en inbouwen van zijsensor: ”.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

DTC B1083 / B1093: Kortsluiting naar massa van bestuurders- / passagierszijsensorcircuit
U4RS0B8204040

Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.
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3. “A/BAG” -zekering 6. Zijsensor bestuurder



8B-97 Airbagsysteem: 

DTC wordt ingesteld wanneer
De weerstand die is gemeten tussen het zijsensorcircuit en het massacircuit onder een voorgeschreven waarde ligt 
voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer op kortsluiting tussen het zijsensorcircuit en de massa.
Stap 2: Controleer of het defect zich in de zijsensor bevindt.

DTC Storingzoeken

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak stekker "L11" of "L35" van de zijsensor los.

2) Maak de SDM-stekker "L29" los.
3) Controleer of aansluitingen "L29-45" en "L29-46" of 

aansluitingen "L29-43" en "L29-44" goed verbonden zijn 
met de SDM-stekker.

4) Meet de weerstand tussen aansluiting "L29-45" en 
carrosseriemassa, aansluiting "L29-46" en 
carrosseriemassa, aansluiting "L29-43" en 
carrosseriemassa en aansluiting "L29-44" en 
carrosseriemassa.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is iedere gemeten weerstand oneindig?

Ga naar stap 3. DTC B1083: “WHT/
RED”-circuit of “LT 
GRN/BLK”-circuit heeft 
kortsluiting naar massa.
DTC B1093: “WHT/
GRN”-circuit of “LT 
GRN"-circuit heeft 
kortsluiting naar massa.

2 1) Controleer zijsensor, zie “Inspectie zijsensor: ”.

Is de lijn in orde?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang zijsensor, zie 
“Uitbouwen en 
inbouwen van zijsensor: 
”. Indien de DTC nog 
bestaat, een goed 
bevonden ECM 
vervangen en opnieuw 
controleren.

"L29-44""L29-45""L29-46""L29-43"

(A)

I4RS0A820042-01



Airbagsysteem: 8B-98

DTC B1084 / B1094: Kortsluiting met het voedingscircuit of stroomonderbreking in het circuit van 
de zijsensor van de bestuurder / passagier

U4RS0B8204041
Elektrisch schema

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De weerstand die is gemeten tussen het zijsensorcircuit en het voedingsbroncircuit onder een voorgeschreven 
waarde ligt voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer op stroomonderbreking in zijsensorcircuit.
Stap 2: Controleer op kortsluiting tussen het zijsensorcircuit en het voedingscircuit.
Stap 3: Controleer of het defect zich in de zijsensor bevindt.

1
2
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BLK
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“L29”

“L04”

“G32”

“L29”5

WHT/RED

LT GRN/BLK

L29-45SD+

L29-46SD-
6

“L11”

WHT/GRN

LT GRN

L29-44SP+

L29-43SP-
7

“L35”
I4RS0B820024-01

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Zijsensor passagier
2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem
3. “A/BAG” -zekering 6. Zijsensor bestuurder



8B-99 Airbagsysteem: 

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Maak stekker "L11" of "L35" van de zijsensor los.

2) Maak de SDM-stekker "L29" los.
3) Controleer of aansluitingen "L29-45" en "L29-46" of 

aansluitingen "L29-43" en "L29-44" goed verbonden zijn 
met de SDM-stekker.

4) Controleer of aansluitingen "L11-1" en "L11-2" of 
aansluitingen "L35-1" en "L35-2" goed verbonden zijn 
met de zijsensorstekker.

5) Sluit de aansluiting "L11-1" en de aansluiting "L11-2" van 
de zijsensorstekker van de bestuurder of de aansluiting 
“L35-1” en de aansluiting “L35-2” van de 
zijsensorstekker van de passagier aan met een 
verbindingsdraad (1).

6) Meet de weerstand tussen de aansluitingen "L29-45" en 
"L29-46" of tussen “L29-43” en “L29-44” van de SDM-
stekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010

Is iedere gemeten weerstand 1 Ω of minder?

Ga naar stap 2. DTC B1084: Hoge 
weerstand of open 
draad in “WHT/RED”-
circuit of “LT GRN/BLK”-
circuit.
DTC B1094: Hoge 
weerstand of open 
draad in “WHT/GRN”-
circuit of “LT GRN”-
circuit.

2 1) Maak de verbindingsdraad los van de "L11" of "L35"-
stekker.

2) Meet de spanning tussen aansluiting "L29-45" en 
carrosseriemassa, aansluiting "L29-46" en 
carrosseriemassa, aansluiting "L29-43" en 
carrosseriemassa en aansluiting "L29-44" en 
carrosseriemassa.

Is iedere gemeten waarde 1 V of minder met het contactslot 
op ON?

Ga naar stap 3. DTC B1084: “WHT/
RED”-circuit of “LT 
GRN/BLK”-circuit heeft 
kortsluiting naar 
voedingscircuit.
DTC B1094: “WHT/
GRN”-circuit of “LT 
GRN/”-circuit heeft 
kortsluiting naar 
voedingscircuit.

(A)

"L11-1, L35-1" "L11-2, L35-2"
1

"L29-44" "L29-45" "L29-46""L29-43"

I4RS0A820043-01

(A)

"L29-44""L29-45""L29-46""L29-43"

I4RS0A820044-01



Airbagsysteem: 8B-100

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1085 / B1095: Verkeerde ID zijsensor (bestuurders- / passagierszijde)
U4RS0B8204042

DTC wordt ingesteld wanneer
SDM verkeerd ID (onderdeelnr.)-signaal ontvangt van de de zijsensor.

DTC Storingzoeken

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Vervang de bestuurders- of passagierszijsensor, zie “Uitbouwen en inbouwen van zijsensor: ”.
3) Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ”.

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1361 / B1365: Hoge weerstand in initiëringscircuit van gordijnairbag bestuurders- / 
passagierszijde

U4RS0B8204043
Elektrisch schema

3 1) Controleer zijsensor, zie “Inspectie zijsensor: ”.

Is de lijn in orde?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Vervang zijsensor, zie 
“Uitbouwen en 
inbouwen van zijsensor: 
”. Indien de DTC nog 
bestaat, een goed 
bevonden ECM 
vervangen en opnieuw 
controleren.

Stap Actie Ja Nee
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L29-20PC+

L29-21PC- BRN/YEL

BLK/YEL
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“L41”

[A]

I4RS0B820025-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-101 Airbagsysteem: 

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de gordijnairbag (opblaaseenheid)-module (aan bestuurders- of 
passagierszijde), de bedradingsbundel en het stekkercontact boven de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde 
tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zijgordijnairbag.

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de bekleding 

bovenachter van de bestuurders- of passagierszijde en 
maak vervolgens de stekker van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L18" of "L41" 
goed verbonden zijn met de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschappen (A), (B) en (C) aan op de 
zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-modulestekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1361 of B1365 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L18", "L41"

I4RS0B820026-01



Airbagsysteem: 8B-102

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1362 / B1366: Lage weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- / passagiersgordijnairbag
U4RS0B8204044

Elektrisch schema

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-18" en "L29-19" of 
"L29-20" en "L29-21" goed verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen “L29-18” en 
“L29-19” (voor DTC B1361) of de aansluitingen “L29-20” 
en “L29-21” (voor DTC B1365) met speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

Is de weerstand 2,82 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1361: Repareer 
de hoge weerstand of 
de stroomonderbreking 
in het "YEL/GRN"- of 
"YEL/BLU"-draadcircuit.
DTC B1365: Repareer 
de hoge weerstand of 
de stroomonderbreking 
in het “BLK/YEL”- of 
“BRN/YEL”-draadcircuit.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-19""L29-20""L29-21""L29-18"

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)
"L18", "L41"

I4RS0B820027-01
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[A]

I4RS0B820022-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-103 Airbagsysteem: 

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gecombineerde weerstandswaarde van de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module (aan bestuurders- of 
passagierszijde), de bedradingsbundel en het stekkercontact onder de voorgeschreven waarde voor de vastgestelde 
tijdsduur is.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zijgordijnairbag.

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de bekleding 

bovenachter van de bestuurders- of passagierszijde en 
maak vervolgens de stekker van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L18" of "L41" 
goed verbonden zijn met de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-modulestekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1362 of B1366 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L18", "L41"

I4RS0B820026-01



Airbagsysteem: 8B-104

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1363 / B1367: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- /passagiersgordijnairbag 
kortgesloten naar massa

U4RS0B8204045
Elektrisch schema

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Controleer of aansluitingen "L29-18" en "L29-19" of 
"L29-20" en "L29-21" goed verbonden zijn met de SDM.

3) Indien de verbinding in orde is, maak de kortsluitbeugel 
in de SDM-stekker dan los met het vrijzetgereedschap 
(1) dat behoort tot speciaal gereedschap (A).

4) Meet de weerstand tussen de aansluitingen “L29-18” en 
“L29-19” (voor DTC B1362) of de aansluitingen “L29-20” 
en “L29-21” (voor DTC B1366) met speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

Is de weerstand 1,8 Ω of meer?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1362: Repareer 
de kortsluiting van het 
"YEL/GRN"-draadcircuit 
met het "YEL/BLU"-
draadcircuit of van het 
"YEL/GRN"-of "YEL/
BLU"-draadcircuit met 
een ander draadcircuit.
DTC B1366: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BLK/YEL"-draadcircuit 
met het "BRN/YEL"-
draadcircuit of van het 
"BLK/YEL"- of "BRN/
YEL"-draadcircuit met 
een ander draadcircuit.

Stap Actie Ja Nee

(A)

"L29-19""L29-20""L29-21""L29-18"

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)
"L18", "L41"

I4RS0B820027-01
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I4RS0B820025-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-105 Airbagsysteem: 

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gemeten spanning van het circuit van de zijgordijnairbag (aan bestuurders- of passagierszijde) lager is dan de 
voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zijgordijnairbag.

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de bekleding 

bovenachter van de bestuurders- of passagierszijde en 
maak vervolgens de stekker van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L18" of "L41" 
goed verbonden zijn met de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschap (A), (B) en (C) aan op de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-modulestekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1363 of B1367 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L18", "L41"

I4RS0B820026-01



Airbagsysteem: 8B-106

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

DTC B1364 / B1368: Weerstand in initiëringscircuit van bestuurders- /passagierszijgordijnairbag 
kortgesloten naar voedingscircuit

U4RS0B8204046
Elektrisch schema

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de weerstand tussen "L29-18" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-19" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1363) of tussen "L29-20" 
en de carrosseriemassa en tussen "L29-21" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1367) met speciaal 
gereedschap (A),(B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

Is de weerstand oneindig?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1363: Repareer 
de kortsluiting van het 
"YEL/GRN" of "YEL/
BLU"-draadcircuit met 
massa.
DTC B1367: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BLK/YEL" of "BRN/
YEL"-draadcircuit met 
massa.

Stap Actie Ja Nee

"L29-19""L29-20""L29-21""L29-18"

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)
"L17", "L41" (A)

I4RS0A820098-01

1
2

3

GRN RED
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BLK

L29-26

L29-27
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4

“L29”

“L04”

“G32”

“L29”

L29-19DC+

L29-18DC- YEL/BLU

YEL/GRN

5

6

“L18”

L29-20PC+

L29-21PC- BRN/YEL

BLK/YEL

7

“L41”

[A]

I4RS0B820025-01

[A]: Kortsluitbeugel 3. “A/BAG” -zekering 6. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
bestuurderszijde

1. Van hoofdzekering 4. Aftakblok 7. Gordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
passagierszijde

2. Contactslot 5. SDM 8. Massa voor airbagsysteem



8B-107 Airbagsysteem: 

LET OP!
 

• Voer de “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” uit alvorens diagnose volgens het schema te 
beginnen.

• Als meting van een weerstand of spanning is vereist in dit schema, gebruik dan een testapparaat 
samen met een juiste aansluitingsadapter vanuit speciaal gereedschap (stekker-testadapterset).

• Als een controle voor een goede aansluiting is vereist, zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

• Bij een stroomonderbreking in de airbagbedradingsbundel of beschadiging van de stekker of de 
aansluiting, moeten de bedradingsbundel, de stekker en de aansluiting als een geheel worden 
vervangen.

 

DTC wordt ingesteld wanneer
De gemeten spanning van het circuit van de zijgordijnairbag (aan bestuurders- of passagierszijde) hoger is dan de 
voorgeschreven waarde voor de vastgestelde tijdsduur.

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of er een storing is in de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module.
Stap 2: Controleer het initiëringscircuit van de zijgordijnairbag.

DTC Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 1) Zet het contactslot op OFF en verwijder de bekleding 

bovenachter van de bestuurders- of passagierszijde en 
maak vervolgens de stekker van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module los.

2) Controleer of de aansluitingen in stekker "L18" of "L41" 
goed verbonden zijn met de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module.

3) Indien de verbinding in orde is, sluit dan speciaal 
gereedschappen (A), (B) en (C) aan op de 
zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-modulestekker.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

4) Controleer de SDM DTC.

Wordt met het contactslot op ON DTC B1364 of B1368 nog 
aangegeven?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-
module, zie 
“Zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -
module uitbouwen en 
monteren: ”.

STEERING WHEEL
(B)

(C)
(A)

"L18", "L41"

I4RS0B820026-01



Airbagsysteem: 8B-108

OPMERKING

Voer de volgende stappen uit nadat de inspectie en reparatie zijn voltooid.

• Sluit alle onderdelen van het airbagsysteem weer aan en controleer of de onderdelen juist zijn 
gemonteerd.

• DTC's wissen, zie “Wissen van DTC: ”, indien aanwezig.

• Herhaal “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” om te bevestigen dat de storing gecorrigeerd 
is.

 

Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen

U4RS0B8204047
De meeste intermitterende storingen worden 
veroorzaakt door defecte elektrische verbindingen of 
bedrading. Wanneer in een diagnosetabel wordt 
voorgeschreven dat de verbinding moet worden 
gecontroleerd, dient het betreffende circuit zorgvuldig te 
worden geïnspecteerd.
Indien een abnormale conditie wordt vastgesteld, moet 
de bedradingsbundel in zijn geheel worden gerepareerd 
of vervangen.
• Niet goed passende stekkerhelften, of niet volledig in 

de stekker geschoven aansluitpennen (pennen steken 
naar buiten).

• Vuil of corrosie op de aansluitingen. De aansluitingen 
moeten schoon zijn en vrij van eventuele materialen 
die een juist contact zouden kunnen hinderen.

De aansluitingen mogen echter niet met schuurpapier 
of iets dergelijks worden schoongemaakt.

• Beschadigd stekkerhuis, blootstelling van de 
aansluitingen aan vocht en vuil, verkeerde 
montagepositie ten opzichte van het onderdeel of de 
bijpassende stekker.

2 1) Zet het contactslot op OFF, maak de SDM-stekker "L29" 
los.

2) Maak de kortsluitbeugel in de SDM-stekker dan los met 
het vrijzetgereedschap (1) dat behoort tot speciaal 
gereedschap (A).

3) Meet de spanning tussen "L29-18" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-19" en de massa 
(voor DTC B1364) of tussen "L29-20" en de 
carrosseriemassa en tussen "L29-21" en de 
carrosseriemassa (voor DTC B1368) met speciaal 
gereedschap (A),(B) en (C) aangesloten.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010
(B):  09932–75010
(C):  09932–78310

Is de spanning 1 V of minder met het contactslot op ON?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

DTC B1064: Repareer 
de kortsluiting van het 
"YEL/GRN" of "YEL/
BLU"-draadcircuit met 
het voedingscircuit.
DTC B1068: Repareer 
de kortsluiting van het 
"BLK/YEL" of "BRN/
YEL"-draadcircuit met 
voedingscircuit.

Stap Actie Ja Nee

"L29-19""L29-20""L29-21""L29-18"

STEERING WHEEL
(B)

(C)(A)
"L18", "L41" (A)

I4RS0B820028-01



8B-109 Airbagsysteem: 

• Verkeerd gevormde of beschadigde aansluitingen. 
Controleer alle stekkeraansluitingen in de betreffende 
circuits zorgvuldig op goed contact door de 
corresponderende passende aansluiting uit de 
stekker-testadapterset (speciaal gereedschap) te 
gebruiken.
Als de aansluitingen niet stevig genoeg in elkaar 
klemmen, corrigeer de aansluiting dan of vervang de 
aansluiting.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010 Stekker-testadapterset

• Slechte verbinding tussen aansluiting en draad.
Controleer alle bedradingsbundels in de defecte 
circuits op slechte verbinding door deze lichtjes met 
de hand heen en weer te schudden. Indien een 
abnormale conditie wordt vastgesteld, moeten de 
bedradingsbundel of de onderdelen van de 
component worden vervangen.

• Beschadigde draad-isolatie waardoor met 
tussenpozen kortsluiting ontstaat wanneer de blote 
draad in contact komt met andere draden of 
onderdelen van het voertuig.

• Gebroken draden in de isolatie. Het is mogelijk dat 
deze conditie bij een continuïteitscontrole geen defect 
aangeeft. Indien er echter slechts 1 of 2 kerndraden in 
een meerdraads-type draad intact zijn, is het mogelijk 
dat de weerstandswaarde veel te hoog is.

Reparatie en inspectie vereist na ongeval
U4RS0B8204048

LET OP!
 

• Na een aanrijding moeten alle onderdelen 
van het airbagsysteem, inclusief de 
bedradingsbundel (bevestigingspunten), 
worden geïnspecteerd. Als onderdelen 
beschadigd of verbogen zijn, moeten deze 
worden vervangen, ook als de airbags niet 
werden geactiveerd.

• Gebruik nooit onderdelen van het 
airbagsysteem van een ander voertuig.

• Voer nooit reparatiewerkzaamheden aan de 
onderstaande onderdelen uit. Bij defecten 
moeten deze onderdelen worden 
vervangen.

– Bestuurders- / passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-modules

– Bestuurders- / passagierszij-airbag 
(opblaaseenheid)-modules

– Bestuurders- / 
passagierszijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-modules

– Bestuurders- / 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanne
rs

– Vooruitsensor

– Zijsensoren bestuurder / passagier

– SDM

– Contactspoel/combinatieschakelaar

– Airbag-bedradingsbundel in 
hoofdbedradingsbundel, 
instrumentenbordbedradingsbundel en 
vloerbedradingsbundel.

• Voor een juiste werking van de sensoren 
en het airbagsysteem is het vereist dat na 
een eventuele reparatie aan de carrosserie 
of het chassis, het voertuig weer in de 
oorspronkelijke staat verkeert.

 

(A)

I4RS0A820045-01

IYSQ01010028-01

IYSQ01820025-01



Airbagsysteem: 8B-110

LET OP!
 

Nadat de SDM eenmaal de omstandigheden 
heeft vastgesteld die vereist zijn voor de 
activering van de airbags of 
veiligheidsgordelvoorspanners, moet de 
eenheid worden vervangen.
Zie “Controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” bij het controleren 
van de SDM.
 

Aanrijding waarbij de airbag en 
veiligheidsgordelvoorspanner werden geactiveerd - 
vervangen van onderdelen
Als de bestuurders- en de passagiersairbags zijn 
geactiveerd, dienen de volgende onderdelen te worden 
vervangen.
• Bestuurders- en passagiersairbag (opblaaseenheid)-

modules
• Bestuurders- en 

passagiersveiligheidsgordelvoorspanners
• SDM na het waarnemen van een aanrijding die 

voldoet aan de activeringsvoorwaarden
• Vooruitsensor
• Instrumentenbord
Als de zij-airbag en de zijgordijnairbag zijn geactiveerd, 
dienen de volgende onderdelen te worden vervangen.
• Zij-airbag (opblaaseenheid)-module geactiveerd
• Zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module 

geactiveerd
• Zijsensor
• SDM

Aanrijding waarbij de airbag en 
veiligheidsgordelvoorspanner al dan niet werden 
geactiveerd - inspecteren van de onderdelen
Sommige onderdelen van het airbagsysteem en het 
inzittendenbeveiligingssysteem moeten worden 
gecontroleerd na een aanrijding, ook als de airbags niet 
werden geactiveerd. Indien bij de volgende controles 
defecten worden vastgesteld, moet het betrokken 
onderdeel worden vervangen.
Dit zijn:
• Stuurkolom (1) en stuuraskoppelingen

– Controleer op lengte, beschadiging en verbuiging, 
zie “Stuurkolom controleren op ongelukschade:  in 
hoofdstuk 6B”.

• Stuurkolomsteun (2) en capsules
– Controleer op beschadiging en verbuiging.

• Stuurwiel en bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module
– Controleer op beschadiging en gebrekkige 

bevestiging van de airbag (opblaaseenheid)-
module.

– Controleer de afdekkap (stuurwielmidden) op 
scheuren.

– Controleer de bedradingsbundel en de stekker op 
beschadiging en losse verbinding.

• Contactspoel/combinatieschakelaar
– Controleer de bedradingsbundel en de stekkers op 

beschadiging en losse verbinding.
– Controleer de behuizing van de contactspoel op 

beschadiging.

• Draagbalk van instrumentenbord en versteviging
– Controleer op vervorming, verbuiging, scheuren en 

andere beschadiging.
– Controleer het instrumentenbord op scheuren en 

vervorming.

2

1

I4RS0A820046-01

I4RS0B820029-01

I4RS0A820048-01



8B-111 Airbagsysteem: 

• Passagiersairbag (opblaaseenheid)-module
– Controleer op deuken, scheuren, beschadiging en 

gebrekkige montage.
– Controleer de bedradingsbundel en de stekker op 

beschadiging en losse verbinding.

• SDM
– Controleer op externe beschadiging zoals 

vervorming, krassen, scheuren, afgebladderde 
verf, enz.

– Controleer de SDM op een in zichzelf liggende 
oorzaak die goede installatie verhindert. (Er is een 
spleet tussen SDM en SDM-plaat of de SDM kan 
niet stevig worden gemonteerd.)

– Controleer of de stekker en aansluitdraad van de 
SDM niet verschroeid, gesmolten of op andere 
wijze beschadigd zijn.

– Controleer of de stekker en aansluitingen goed 
contact maken.

– Controleer of de SDM een DTC instelt en als slecht 
werkend wordt beoordeeld volgens het 
diagnoseschema.

• Airbagbedradingsbundel en verbindingen
– Controleer op beschadiging, vervorming en 

gebrekkige verbinding.
Zie “Inspectie intermitterende en slechte 
verbindingen: ”.

– Controleer of de klemmen van de 
bedradingsbundel stevig vastzitten.

– Voor vervanging van de airbagbedradingsbundel in 
de instrumentenbordbedradingsbundel, zie 
“Montage reparatiebedradingsbundel 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module: ”.

• Vooruitsensor
– Controleer de sensor (1) en het voorpaneel (2) op 

beschadigingen, verbuigingen of roest.
– Controleer of de stekker (3) en aansluitdraad (4) 

van de vooruitsensor niet verschroeid, gesmolten 
of op andere wijze beschadigd zijn.

• Zijsensor
– Controleer de sensor (1) en het onderstel (2) op 

deuken, scheuren, vervorming of roest.
– Controleer of de sensorstekker (aan sensorzijde en 

aan de draadbundelzijde) (3) of de 
sensorstroomdraad (4) niet verschroeid, gesmolten 
of op andere wijze beschadigd is.

I4RS0B820030-01

I5RH01820092-01

1. Hoofdbedradingsbundel 4. Instrumentenbordbedradingsb
undel

2. Massapunt 5. Zittingbedradingsbundel
3. Vloerbedradingsbundel

1

2

3

4

5

I4RS0B820001-01
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I4RS0A820050-01
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I4RS0A820051-01



Airbagsysteem: 8B-112

• Veiligheidsgordelvoorspanner
– Controleer op deuken, scheuren, beschadiging en 

gebrekkige montage.
– Controleer de bedradingsbundel en de stekker op 

beschadiging en losse verbinding.

• Veiligheidsgordels en bevestigingspunten van de 
veiligheidsgordels
– Zie “Onderdelen van voorste veiligheidsgordel:  in 

hoofdstuk 8A”.
• "AIR BAG"-waarschuwingslampje

– Voer “Controle van het airbagdiagnosesysteem: ” 
uit nadat het voertuig volledig is gerepareerd.

• Zij-airbag (opblaaseenheid)-module
– Controleer op deuken, scheuren, beschadiging en 

gebrekkige montage.
– Controleer het bekledingspaneel op scheuren en 

vervorming.
– Controleer de bedradingsbundel en de stekker op 

beschadiging en losse verbinding.
• Zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module

– Controleer op deuken, scheuren, beschadiging en 
gebrekkige montage.

– Controleer de bescherming van de 
bedradingsbundel en de stekker op beschadiging 
en losse verbinding.

– Controleer de dakbekleding op scheuren of 
vervormingen.

1. Veiligheidsgordel
2. Oprolmechanisme

I3JA01820043-01



8B-113 Airbagsysteem: 

Reparatie-instructies

Het airbagsysteem buiten werking stellen
U4RS0B8206001

1) Draai het stuurwiel zodanig dat de voorwielen 
(voorbanden) van het voertuig recht vooruit wijzen.

2) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
3) Draai de contactsleutel op "LOCK" en trek de sleutel 

uit het contactslot.
4) Verwijder de “A/BAG” uit de zekeringenkast.
5) Trek het handschoenenkastje naar buiten terwijl u 

van zowel de rechter- als de linkerzijde duwt tegen 
de aanslag en maak de gele stekker (1) voor de 
bestuurders- en passagiersairbags als volgt los:
a) Maak het vergendelkapje van de 

stekkerschuifvergrendelaar (2) los.
b) Na het ontgrendelen kan de stekker worden 

losgetrokken.
6) Indien uitgerust met een zij-airbag 

(opblaaseenheid)-module, maak de gele stekker van 
de zij-airbag (opblaaseenheid)-module los onder de 
zitting van de voorstoel (3).
a) Maak de vergrendeling van de 

schuifontgrendelaar los.
b) Na het ontgrendelen kan de stekker worden 

losgetrokken.
7) Indien uitgerust met een zijgordijnairbag 

(opblaaseenheid)-module, verwijder dan de 
binnenkant van het zijpaneel en maak de zwarte 
stekker (4) van de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-
module los.
a) Ontgrendel de knop (5).
b) Maak met de vergrendelknop ontgrendeld de 

stekker los.

OPMERKING

Met de "A/BAG"-zekering verwijderd en het 
contactslot op ON, zal het AIR BAG -
waarschuwingslampje op ON zijn.
Dit is normaal en duidt niet op een defect in 
het airbagsysteem.
 

a)

b)

2

3

2a)

b)

1

5

4

a)

b)

I4RS0B820031-01



Airbagsysteem: 8B-114

Het airbagsysteem in werking stellen
U4RS0B8206002

1) Controleer of de negatieve kabel (–) los is van de 
accu.

2) Draai de contactsleutel op "LOCK" en trek de sleutel 
uit het contactslot.

3) Sluit de gele stekker (1) van de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module aan door op de stekker te 
duwen tot u een klik hoort.

4) Monteer het handschoenenkastje.
5) Indien uitgerust met een zij-airbag (opblaaseenheid) 

-module, sluit de gele stekker (1) van de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-module dan aan door op de 
stekker te duwen tot u een klik hoort.

6) Indien uitgerust met een zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module, sluit de zwarte stekker (1) 
stevig aan zoals op de afbeelding.
a) Stekker aansluiten.
b) Vergrendel de stekker met de vergrendelknop 

(2).

7) Monteer de “A/BAG”-zekering in de zekeringenkast.
8) Sluit de de negatieve kabel (–) aan op de accu.
9) Zet het contactslot op ON en controleer of het "AIR 

BAG"-waarschuwingslampje 6 keer knippert en 
daarna op OFF gaat. Als het niet werkt zoals 
beschreven, voer dan “Controle van het 
airbagdiagnosesysteem: ” uit.

SDM Uitbouwen en monteren
U4RS0B8206003

WAARSCHUWING!

 

Behandel de sensor/diagnosemodule (SDM) 
voorzichtig tijdens de 
onderhoudsprocedures.
Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en 
diagnose airbagsysteem: ” alvorens met het 
werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk. 
Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen: ”.
3) Verwijder middelste-consolehuis, zie “Onderdelen 

consolehuis:  in hoofdstuk 9H”.
4) Maak de SDM-stekker (1) los van de SDM (2).

1

I4RS0B820032-01

1
I4RS0A820054-01

1

2

a)

b)

I4RS0A820055-01



8B-115 Airbagsysteem: 

5) Verwijder de ECM (2) uit het voertuig.

Montage

1) Controleer of geen van de volgende condities 
aanwezig is.
• Verbuiging, scheuren, vervorming in 

voertuigcarrosserie waar SDM gemonteerd is.
• Vreemde voorwerpen of roest op pasvlakken van 

voertuigcarrosserie waar SDM gemonteerd is.
2) Monteer SDM (2) aan het voertuig.

LET OP!
 

Controleer of de pijl op de SDM naar de 
voorzijde van het voertuig wijst.
 

3) Trek de SDM-bouten (1) met het voorgeschreven 
koppel aan.

Aantrekkoppel
SDM-bout (a):  9 N·m (0,9 kgf-m, 6,5 lb-ft)

4) Sluit de SDM-stekker (2) zorvuldig aan op de SDM 
(3).

5) Monteer bovenafdekking middelste-consolehuis.
6) Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen: ”.
7) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Inspecteren van de SDM
U4RS0B8206004

WAARSCHUWING!

 

Behandel de sensor/diagnosemodule (SDM) 
voorzichtig tijdens de 
onderhoudsprocedures.
Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud en 
diagnose airbagsysteem: ” alvorens met het 
werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk. 
Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

LET OP!
 

• Het gebruik van een testapparaat is niet 
toegestaan.

• De SDM mag niet gerepareerd of 
gedemonteerd worden.

• Vervang de SDM indien hij is gevallen.
 

Vervangen indien bij de volgende controles defecten 
worden vastgesteld.
• Controleer de SDM en de SDM-plaat op deuken, 

scheuren of vervormingen.
• Controleer de SDM-stekker op beschadiging, 

scheuren of defecte vergrendeling.
• Controleer de SDM-aansluiting op verbuiging, 

corrosie of roest.

A: Vooruit

2

1

A

I4RS0A820056-01

A: Vooruit

2

3

A
1, (a)

I4RS0A820107-01



Airbagsysteem: 8B-116

Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module 
uitbouwen en monteren

U4RS0B8206005

WAARSCHUWING!

 

Lees “Voorzorgsmaatregelen behandeling en 
opslag airbagsysteemonderdelen: ” en neem 
alle instrucites in acht bij het hanteren van 
een airbag (opblaaseenheid)-module. 
Nalatigheid bij het inachtnemen kan schade 
veroorzaken aan de airbag (opblaaseenheid)-
module of leiden tot lichamelijk letsel.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen: ”.
3) Draai de bevestigingsbouten (1) van de 

bestuurdersairbag (opblaaseenheid) -module los tot 
de airbag ongehinderd draait. Trek de bouten eruit 
en bevestig ze aan de boutklemmen.

4) Verwijder de airbag (opblaaseenheid)-module uit het 
stuurwiel.

5) Maak de stekker (1) van de bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module los van de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module en de 
claxonstekker (2), zie afbeelding.
a) Ontgrendel de vergrendelknop (3).
b) Maak met de vergrendelknop ontgrendeld de 

stekker los.

WAARSCHUWING!

 

Neem uiterste voorzichtigheid in acht bij het 
werken aan of opbergen van een intacte (niet-
geactiveerde) airbag (opblaaseenheid)-
module. Neem “Voorzorgsmaatregelen 
behandeling en opslag 
airbagsysteemonderdelen: ” in acht. Dit kan 
namelijk resulteren in ernstig lichamelijk 
letsel.

 

Montage

1) Sluit de claxonstekker (1) stevig aan.
2) Sluit de stekker (2) van de bestuurdersairbag 

(opblaaseenheid) -module stevig aan op de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module (3), zie 
afbeelding.
a) Stekker aansluiten.
b) Vergrendel de stekker met de vergrendelknop.

3) Monteer de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module (1) aan het stuurwiel (2). Let op dat er geen 
delen van de bedradingsbundel tussen komen.

4) Controleer of de speling tussen de module (1) en het 
stuurwiel (2) overal gelijk is.

I3JA01820031-01
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8B-117 Airbagsysteem: 

5) Draai eerst de bevestigingsbout (linkerzijde) (3) van 
de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module met 
het voorgeschreven koppel vast en dan de 
bevestigingsbout (rechterzijde) (4) van de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout van de bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module (a):  9 N·m (0,9 kgf-m, 
6,5 lb-ft)

6) Maak het airbagsysteem paraat. Zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen: ”.

7) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.

Inspectie bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module

U4RS0B8206006

WAARSCHUWING!

 

Nooit de airbag (opblaaseenheid)-module 
demonteren of de weerstand meten. Dit kan 
namelijk resulteren in ernstig lichamelijk 
letsel.

 

LET OP!
 

Vervang de airbag (opblaaseenheid)-module 
als deze van een hoogte van 90 cm (3 ft) of 
hoger is gevallen.
 

Controleer de airbag (opblaaseenheid)-module visueel 
en vervang de airbag als een van de volgende 
symptomen wordt aangetroffen.
• Airbag is geactiveerd
• Bekledingspaneel (afdekplaat) (1) is gescheurd
• Huis (2) opblaaseenheid is beschadigd of werd 

blootgesteld aan een grote schok (gevallen)
• Beugel airbag (opblaaseenheid)-module verbogen of 

vervormd.

Passagiersairbag (opblaaseenheid)-module 
uitbouwen en monteren

U4RS0B8206007

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module te demonteren 
of te repareren. Als een abnormaliteit 
wordt vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose airbagsysteem: ”, 
“Voorzorgsmaatregelen behandeling en 
opslag airbagsysteemonderdelen: ” en 
“Voorzorgsmaatregelen opruimen van een 
airbag en veiligheidsgordelvoorspanner: ” 
alvorens met het werk te beginnen en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht 
tijdens het werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

Uitbouwen

1) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen: ”.

2) Maak de stekker (1) van de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module los, zie afbeelding.
a) Ontgrendel de vergrendelknop (2).
b) Maak met de vergrendelknop ontgrendeld de 

stekker los.

I5RH01820103-01
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Airbagsysteem: 8B-118

3) Verwijder de bevestigingsbouten (1) van de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module.

4) Verwijder de passagierairbag (opblaaseenheid)-
module met de afdekkap (1) van de airbagopening 
van het instrumentenbord, zie afbeelding.

5) Verwijder de passagierairbag (opblaaseenheid)-
module (1) van de afdekkap (2) van de 
airbagopening.

WAARSCHUWING!

 

• Draag een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module altijd met de airbagopening van u 
weg gericht.
Draag de airbag (opblaaseenheid)-module 
nooit aan de draden of aan de stekker aan 
de zijde van de module. Mocht de airbag 
onvoorzien in werking treden, dan is de 
kans op letsel in dat geval zo gering 
mogelijk.

• Aangezien de intacte passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module met de airbag 
(bekledingspaneel) naar boven gericht 
moet worden gehouden bij opslag of bij 
neerzetten, moet deze op een werkbank 
worden gelegd die van een gleuf voorzien 
is, ofwel moet de bankschroef van de 
werkbank gebruikt worden om de 
montagebeugel aan de onderzijde van de 
airbag vast te klemmen. Dit is nodig om 
ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte 
rond de airbag vrij is, als deze onvoorzien 
in werking zou treden.

• Neem “Voorzorgsmaatregelen behandeling 
en opslag airbagsysteemonderdelen: ” in 
acht voor behandeling en opslag.

Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

 

Montage

1) Monteer de passagierairbag (opblaaseenheid)-
module (1) aan de afdekkap (2) van de 
airbagopening.

LET OP!
 

Controleer of de klauw (1) van de 
passagierairbag (opblaaseenheid)-module in 
de afdekkap (2) van de airbagopening hangt.
 

1
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8B-119 Airbagsysteem: 

2) Monteer de passagierairbag (opblaaseenheid)-
module met de afdekkap (1) van de airbagopening 
aan het instrumentenbord, zie afbeelding.

3) Trek de bevestigingsbouten (1) van de 
passagiersairbag (opblaaseenheid) -module met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout van passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module (a):  23 N·m (2,3 kgf-
m, 16,5 lb-ft)

4) Sluit de stekker (1) van de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module aan, zie afbeelding.
a) Stekker aansluiten.
b) Vergrendel de stekker met de vergrendelknop 

(2).

5) Maak het airbagsysteem paraat. Zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen: ”.

Inspectie passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module

U4RS0B8206008

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de weerstand van de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module te meten of de airbagmodule te 
demonteren. Dit kan namelijk resulteren in 
ernstig lichamelijk letsel.

• Probeer nooit de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module te demonteren 
of te repareren. Als een abnormaliteit 
wordt vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vervangen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose airbagsysteem: ”, 
“Voorzorgsmaatregelen behandeling en 
opslag airbagsysteemonderdelen: ” en 
“Voorzorgsmaatregelen opruimen van een 
airbag en veiligheidsgordelvoorspanner: ” 
alvorens met het werk te beginnen en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht 
tijdens het werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

LET OP!
 

Vervang de airbag (opblaaseenheid)-module 
als deze van een hoogte van 90 cm (3 ft) of 
hoger is gevallen.
 

Controleer de airbag (opblaaseenheid) -module visueel 
op de volgende symptomen. Vernieuw de airbag 
(opblaaseenheid)-module indien een van deze 
symptomen wordt vastgesteld.
• Airbag werd geactiveerd.
• Bedradingsbundel of stekker is beschadigd.
• Airbag (opblaaseenheid) -module is beschadigd of 

heeft een sterke impact ondergaan.
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Airbagsysteem: 8B-120

• Beugel airbag (opblaaseenheid) -module verbogen of 
vervormd.

Zij-airbag (opblaaseenheid) -module uitbouwen 
en monteren

U4RS0B8206009

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de zij-airbag 
(opblaaseenheid) -module te demonteren 
of repareren. Als een abnormaliteit wordt 
vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vernieuwen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose airbagsysteem: ”, 
“Voorzorgsmaatregelen behandeling en 
opslag airbagsysteemonderdelen: ” en 
“Voorzorgsmaatregelen opruimen van een 
airbag en veiligheidsgordelvoorspanner: ” 
alvorens met het werk te beginnen en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht 
tijdens het werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

Uitbouwen

1) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen: ”.

2) Rol het zittingoppervlak van de rugleuning op.
3) Verwijder de borgmoer (1) van de mof van de 

rugleuning (2).

4) Verwijder de zij-airbag (opblaaseenheid)-module uit 
de rugleuning.

5) Maak de stekker (1) van de zij-airbag 
(opblaaseenheid) -module los, zie afbeelding.
a) Ontgrendel de vergrendelknop (2).
b) Maak met de vergrendelknop ontgrendeld de 

stekker los.

WAARSCHUWING!

 

• Draag een intacte airbag (opblaaseenheid) 
-module altijd met de airbagopening van u 
weg gericht.
Draag de airbag (opblaaseenheid)-module 
nooit aan de draden of aan de stekker aan 
de zijde van de module. Mocht de airbag 
onvoorzien in werking treden, dan is de 
kans op letsel in dat geval zo gering 
mogelijk.

• De intacte zij-airbag (opblaaseenheid)-
module moet met de luchtzak 
(bekledingspaneel) naar boven toe 
gehouden worden bij opslag of neerzetten. 
Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er 
voldoende ruimte rond de airbag vrij is, als 
deze onvoorzien in werking zou treden.

• Neem “Voorzorgsmaatregelen behandeling 
en opslag airbagsysteemonderdelen: ” in 
acht voor behandeling en opslag.

Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

 

LET OP!
 

De mof niet beschadigen. Anders kan de zij-
airbag niet goed aan de rugleuning worden 
gemonteerd.
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8B-121 Airbagsysteem: 

Montage

1) Controleer of de mof (1) goed is gemonteerd in de 
zij-airbag (opblaaseenheid)-module.

2) Draai de borgmoer (2) van de mof vast met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Borgmoer van de mof (a):  2,5 N·m (0,25 kgf-m, 2 
lb-ft)

3) Monteer een nieuwe clip op de rugleuning.

4) Sluit de stekker (1) van de zij-airbag 
(opblaaseenheid) -module aan, zie afbeelding.
a) Stekker aansluiten.
b) Vergrendel de stekker met de vergrendelknop 

(2).

5) Steek de klauw (1) van de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-module in het monteergat (2).

6) Duw de zij-airbag (opblaaseenheid)-module in de 
clip (3) met de voorgeschreven kracht.

Installatiekracht zij-airbag (opblaaseenheid)-
module
Duwkracht: 180 N

Inspectie zij-airbag (opblaaseenheid)
U4RS0B8206010

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de zij-airbag 
(opblaaseenheid) -module te demonteren 
of repareren. Als een abnormaliteit wordt 
vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vernieuwen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose airbagsysteem: ” alvorens 
met het werk te beginnen en neem iedere 
voorzorgsmaatregel in acht tijdens het 
werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

LET OP!
 

Vervang de airbag (opblaaseenheid) -module 
als deze van een hoogte van 90 cm (3 ft) of 
hoger is gevallen.
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Airbagsysteem: 8B-122

Controleer de airbag (opblaaseenheid) -module visueel 
op de volgende symptomen. Vernieuw de airbag 
(opblaaseenheid)-module indien een van deze 
symptomen wordt vastgesteld.
• Airbag werd geactiveerd.
• Scheuren in het bekledingspaneel (afdekplaat).
• Bedradingsbundel of stekker is beschadigd.
• Airbag (opblaaseenheid) -module is beschadigd of 

heeft een sterke impact ondergaan.
• Beugel airbag (opblaaseenheid) -module verbogen of 

vervormd.

Zijgordijnairbag (opblaaseenheid) -module 
uitbouwen en monteren

U4RS0B8206011

WAARSCHUWING!

 

• Probeer nooit de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module te demonteren 
of repareren. Als een abnormaliteit wordt 
vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vernieuwen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose airbagsysteem: ”, 
“Voorzorgsmaatregelen behandeling en 
opslag airbagsysteemonderdelen: ” en 
“Voorzorgsmaatregelen opruimen van een 
airbag en veiligheidsgordelvoorspanner: ” 
alvorens met het werk te beginnen en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht 
tijdens het werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

Uitbouwen

1) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen: ”.

2) Verwijder de dakbekleding, zie “Dakbekleding 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 9H”.

3) Maak de stekker (1) van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -module los, zie afbeelding.
a) Ontgrendel de vergrendelknop (2).
b) Maak met de vergrendelknop ontgrendeld de 

stekker los.

4) Verwijder de bevestigingsbouten (1) en clips (2) van 
de zijgordijnairbag (opblaaseenheid) -module.

5) Verwijder de zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-
module.

WAARSCHUWING!

 

• Draag een intacte airbag (opblaaseenheid) 
-module altijd met de airbagopening van u 
weg gericht.
Draag de airbag (opblaaseenheid)-module 
nooit aan de draden of aan de stekker aan 
de zijde van de module. Mocht de airbag 
onvoorzien in werking treden, dan is de 
kans op letsel in dat geval zo gering 
mogelijk.

• De intacte gordijnairbag (opblaaseenheid)-
module moet met de luchtzak naar boven 
toe gehouden worden bij opslag of 
neerzetten. Dit is nodig om ervoor te 
zorgen dat er voldoende ruimte rond de 
airbag vrij is, als deze onvoorzien in 
werking zou treden.

• Neem “Voorzorgsmaatregelen behandeling 
en opslag airbagsysteemonderdelen: ” in 
acht voor behandeling en opslag.

Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.
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8B-123 Airbagsysteem: 

Montage

WAARSCHUWING!

 

De zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
niet monteren indien deze gedraaid of 
gebogen is. Anders kan het zijn dat de 
zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
niet geactiveerd wordt, hetgeen kan leiden tot 
lichamelijk letsel.

 

1) Monteer de zijgordijnairbag (opblaaseenheid) -
module (1) met clips en nieuwe bouten.

2) Draai de de bevestigingsbouten (1) van de 
zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbouten zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -module (a):  11 N·m (1,1 kgf-
m, 8,0 lb-ft)

3) Sluit de stekker (1) van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -module aan, zie afbeelding.
a) Stekker aansluiten.
b) Vergrendel de stekker met de vergrendelknop 

(2).

4) Monteerd de dakbekleding, zie “Dakbekleding 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 9H”.

5) Maak het airbagsysteem paraat. Zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen: ”.

Inspectie zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-
module

U4RS0B8206012

WAARSCHUWING!

 

• Nooit de weerstand van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module meten of de 
airbagmodule demonteren. Dit kan 
namelijk resulteren in ernstig lichamelijk 
letsel.

• Probeer nooit de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module te demonteren 
of repareren. Als een abnormaliteit wordt 
vastgesteld, moet u het betrokken 
onderdeel in zijn geheel vernieuwen.

• Lees “Voorzorgsmaatregelen onderhoud 
en diagnose airbagsysteem: ”, 
“Voorzorgsmaatregelen behandeling en 
opslag airbagsysteemonderdelen: ” en 
“Voorzorgsmaatregelen opruimen van een 
airbag en veiligheidsgordelvoorspanner: ” 
alvorens met het werk te beginnen en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht 
tijdens het werk. Het niet-naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 
persoonlijk letsel of het airbagsysteem kan 
niet in werking treden als het nodig is.

 

LET OP!
 

Vervang de airbag (opblaaseenheid) -module 
als deze van een hoogte van 90 cm (3 ft) of 
hoger is gevallen.
 

Controleer de airbag (opblaaseenheid)-module visueel 
op de volgende symptomen. Vervang de airbag 
(opblaaseenheid)-module indien een van deze 
symptomen wordt vastgesteld.
• Airbag werd geactiveerd.
• Huis opblaaseenheid is beschadigd of is blootgesteld 

aan een grote schok (gevallen).
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Airbagsysteem: 8B-124

Uitbouwen en inbouwen van vooruitsensor
U4RS0B8206013

WAARSCHUWING!

 

Behandel de sensor heel voorzichtig tijdens 
de onderhoudsprocedures.

• Nooit op sensor slaan of ermee schudden.

• Een sensorbout en 
bevestigingsbeugelbouten moeten 
voorzichtig worden vastgedraaid voor 
goede werking van de sensor. Een 
loszittende aansluiting kan de goede 
werking van het airbagsysteem aantasten.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen: ”.
3) Maak de stekker van de vooruitsensor los door de 

buitenkant (2) van de stekker te verschuiven, zie 
afbeelding.

4) Verwijder de vooruitsensorbout (1) en de 
vooruitsensor (2).

Montage

LET OP!
 

Voor een goede werking van de 
vooruitsensor moet de sensor stevig aan de 
voertuigstructuur zijn bevestigd en de pijl op 
de sensor moet naar de voorkant van het 
voertuig wijzen.
 

1) Controleer of geen van de volgende condities 
aanwezig is.
• Verbuiging, vervorming of roest op voorpaneel.
• Vreemde voorwerpen op pasvlak van sensor.

2) Breng schroefdraadborgmiddel aan op de 
schroefdraden van de bevestigingsbouten. Monteer 
de vooruitsensor (1) op het voorpaneel en draai de 
bevestigingsbout (2) vast met het voorgeschreven 
koppel.

“A”:  Schroefdraadborgmiddel 99000–32100

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout vooruitsensor (a):  9 N·m (0,9 
kgf-m, 6,5 lb-ft)

3) Sluit de stekker van de vooruitsensor aan door op de 
stekker te duwen tot u een klik hoort.

4) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
5) Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen: ”.
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8B-125 Airbagsysteem: 

Inspectie vooruitsensor
U4RS0B8206014

WAARSCHUWING!

 

Behandel een sensor heel voorzichtig tijdens 
de onderhoudsprocedures.

• Nooit op een sensor slaan of ermee 
schudden.

• Een sensorbout en 
bevestigingsbeugelbouten moeten 
voorzichtig worden vastgedraaid voor 
goede werking van de sensor. Een 
loszittende aansluiting kan de goede 
werking van het airbagsysteem aantasten.

 

LET OP!
 

• De vooruitsensor mag nooit gedemonteerd 
worden.

• Vervang de sensor indien deze van een 
hoogte van 90 cm (3 ft) of hoger is 
gevallen.

 

• Controleer de sensor op deuken, scheuren of 
vervorming.

• Controleer of de sensorstekker (aan sensorzijde en 
aan de draadbundelzijde) en het 
vergrendelingsmechanisme van de sensorstekker niet 
beschadigd of gebarsten zijn.

• Controleer de stekkeraansluitingen op verbuiging, 
corrosie of roest.

Uitbouwen en inbouwen van zijsensor
U4RS0B8206015

WAARSCHUWING!

 

Behandel een sensor heel voorzichtig tijdens 
de onderhoudsprocedures.

• Nooit op een sensor slaan of ermee 
schudden.

• Voor de goede werking van een sensor is 
het belangrijk de sensorbout zorgvuldig 
aan te spannen. Een loszittende 
aansluiting kan de goede werking van het 
airbagsysteem aantasten.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen: ”.
3) Verwijder de onderbekleding van de middenstijl en 

de dorpellijst.
4) Klap de vloerbedekking naast de voorstoel omhoog.
5) Verwijder de zijsensorbout (1) en de zijsensor (2) uit 

de carrosserie (3).

6) Maak de stekker van de zijsensor los door de 
buitenkant (1) van de stekker te verschuiven zoals 
hiernaast afgebeeld.

1 2 3
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Airbagsysteem: 8B-126

Montage

LET OP!
 

Om naar behoren te kunnen werken moet de 
sensor stevig worden vastgemaakt op de 
voorgeschreven positie.
 

1) Controleer of een van de volgende condities 
aanwezig is.
• Tekenen van verbuiging, vervorming of roest op 

het onderstel.
• Vreemde voorwerpen op pasvlak van sensor.

2) Monteer de zijsensor (1) op het onderstel (2) en 
span de bout (3) van de zijsensor met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout van zijsensor (a):  9 N·m (0,9 kgf-m, 6,5 lb-
ft)

3) Sluit de stekker van de zijsensor aan door tegen de 
binnenkant (1) van de stekker te duwen, zie 
afbeelding.

4) Sluit de negatieve kabel van de accu weer aan.
5) Maak het airbagsysteem paraat. Zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen: ”.

Inspectie zijsensor
U4RS0B8206016

WAARSCHUWING!

 

Behandel een sensor heel voorzichtig tijdens 
de onderhoudsprocedures.

• Nooit op een sensor slaan of ermee 
schudden.

• Een sensorbout en 
bevestigingsbeugelbouten moeten 
voorzichtig worden vastgedraaid voor 
goede werking van de sensor. Een 
loszittende aansluiting kan de goede 
werking van het airbagsysteem aantasten.

 

LET OP!
 

• De zijsensor mag nooit gedemonteerd 
worden.

• Vervang de sensor indien deze van een 
hoogte van 90 cm (3 ft) of hoger is 
gevallen.

 

• Controleer de sensor (1) op deuken, scheuren of 
vervorming.

• Controleer of de sensorstekker (aan sensorzijde en 
aan de draadbundelzijde), het 
vergrendelingsmechanisme of de sensorstroomdraad 
niet verschroeid, gesmolten of op andere wijze 
beschadigd is.

• Controleer de stekkeraansluitingen op verbuiging, 
corrosie of roest.
Vervang, indien in de bovenstaande controles 
defecten worden vastgesteld.

1 23, (a)
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8B-127 Airbagsysteem: 

Montage reparatiebedradingsbundel 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module

U4RS0B8206017
Vervang de reparatiebedradingsbundel (4) van de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module volgens de 
volgende procedure, als de bedradingsbundel (1) die is 
aangesloten aan de passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module van de airbagbedradingsbundel in de 
instrumentenbordbedradingsbundel (2) en de stekker (3) 
van de passagiersairbag (opblaaseenheid)-module zijn 
beschadigd.

1) Stel het airbagsysteem buiten werking. Zie “Het 
airbagsysteem buiten werking stellen: ”.

2) Maak de stekker "L32" los van de 
vloerbedradingsbundel in de buurt van het 
handschoenenkastje.

3) Knip de bedradingsbundel (1) van de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module in de 
instrumentenbordbedradingsbundel (2) af, zie 
afbeelding, en maak deze dan met tape, om 
interferentie met andere onderdelen te voorkomen, 
vast aan de instrumentenbordbedradingsbundel.

4) Monteer de reparatiebedradingsbundel (1) van de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module aan de 
vloerbedradingsbundel (2), 
instrumentenpaneelbedradingsbundel (3) en de 
passagierairbag (opblaaseenheid)-module.

LET OP!
 

Bevestig de reparatiebedradingsbundel met 
een klem of tape, om interferentie met andere 
onderdelen te voorkomen, aan de 
instrumentenbedradingsbundel, zie 
afbeelding.
 

5) Sluit alle stekkers stevig aan tot u een klik hoort.

5. Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module

7. Vloerbedradingsbunde
l

6. Passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module

8. Tape

7

4

6

6

2
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Airbagsysteem: 8B-128

Opruimen van een airbag (opblaaseenheid)-
module en veiligheidsgordelvoorspanner

U4RS0B8206018

WAARSCHUWING!

 

Als de juiste procedure voor het opruimen 
van de airbag (opblaaseenheid)-module en 
de veiligheidsgordelvoorspanner niet wordt 
opgevolgd, zou de airbag of de 
veiligheidsgordelvoorspanner onvoorzien 
geactiveerd kunnen worden met lichamelijk 
letsel als gevolg. Intacte (niet-geactiveerde) 
airbag (opblaaseenheid)-modules en 
veiligheidsgordelvoorspanners mogen niet 
worden weggegooid. Een niet-geactiveerde 
airbag (opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanner mogen niet bij 
het gewone afval worden gezet. Niet-
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
modules en veiligheidsgordelvoorspanners 
bevatten stoffen die bijzonder gevaarlijk zijn 
en letsel kunnen toebrengen indien de 
verzegelde airbaghouder of 
veiligheidsgordelvoorspanner tijdens het 
weggooien beschadigd zouden geraken.

 

De airbag (opblaaseenheid)-module/
veiligheidsgordelvoorspanner kan zowel binnen als 
buiten het voertuig worden geactiveerd. De gebruikte 
activeringsmethode is afhankelijk van wat uiteindelijk 
met het voertuig zal gebeuren. Lees de volgende 
voorschriften om te bepalen welke methode het meest 
aangewezen is in bepaalde situaties.
Activeren buiten het voertuig: Indien het voertuig terug in 
gebruik zal worden genomen dienen de airbag 
(opblaaseenheid)-modules en/of 
veiligheidsgordelvoorspanner(s) buiten het voertuig te 
worden geactiveerd.
Activeren binnen het voertuig: Indien het voertuig 
vernietigd zal worden of gebruikt zal worden voor de 
terugwinning van onderdelen, dienen de 
airbagmodule(s) en veiligheidsgordelvoorspanner(s) 
binnen het voertuig geactiveerd te worden.

WAARSCHUWING!

 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in 
acht. Indien dit wordt verzuimd, kan 
lichamelijk letsel worden veroorzaakt.

• Volg de hier beschreven aanwijzingen 
nauwkeurig op.

• Lees eerst “Voorzorgsmaatregelen 
onderhoud en diagnose airbagsysteem: ”.

• Om onvoorzien in werking treden van de 
airbags/veiligheidsgordelvoorspanners te 
voorkomen, mogen deze werkzaamheden 
uitsluitend door één persoon worden 
uitgevoerd.

• Voer de werkzaamheden in een goed 
geventileerde ruimte uit aangezien er een 
grote hoeveelheid rook vrijkomt bij de 
activering van de airbag (opblaaseenheid)-
module en veiligheidsgordelvoorspanner.

• De airbag (opblaaseenheid)-module en de 
veiligheidsgordelvoorspanner zullen 
onmiddellijk worden geactiveerd wanneer 
er een 12 V-voertuigaccu op wordt 
aangesloten. Draag gedurende de hele 
activerings- en opruimprocedure een 
veiligheidsbril.

• Gebruik geschikte gehoorbescherming bij 
het activeren van de airbag 
(opblaaseenheid)-module/
veiligheidsgordelvoorspanner. Ook 
eventuele andere personen die in de buurt 
zijn van de plek waar de airbag/
veiligheidsgordelvoorspanner wordt 
geactiveerd, dienen gehoorbescherming te 
gebruiken.

• Activeer nooit twee of meer onderdelen 
van het airbagsysteem (airbag 
(opblaaseenheid)-modules en 
veiligheidsgordelvoorspanners) 
gelijktijdig.

• Sluit de bedradingsbundel van de 
activeringsapparatuur nooit op een 12 V-
voertuigaccu aan voordat de 
bedradingsbundel op de airbag 
(opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner is 
aangesloten. De bedradingsbundel van de 
activeringsapparatuur moet zijn 
kortgesloten en mag niet op een 12 V-
voertuigaccu worden aangesloten tot u 
klaar bent om de airbag (opblaaseenheid)-
module en veiligheidsgordelvoorspanner 
te activeren.

 



8B-129 Airbagsysteem: 

Activeren buiten het voertuig
Indien het voertuig terug in gebruik zal worden genomen 
dienen de airbag (opblaaseenheid)-modules of 
veiligheidsgordelvoorspanner(s) buiten het voertuig te 
worden geactiveerd.
1) Draai de contactsleutel op LOCK en trek de sleutel 

uit het contactslot.
2) Draag gedurende de hele activeringsprocedure een 

veiligheidsbril.
3) Controleer de speciale gereedschappen 

(activeringsbedradingsbundel (A) en adapterkabel 
(B)) op open keten, kortsluiting en beschadiging. 
Indien defecten worden vastgesteld, mag het 
gereedschap niet worden gebruikt. Gebruik in dit 
geval nieuw speciaal gereedschap.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–75031
(B):  09932–76510

4) Steek de ene banaanstekker volledig in de andere 
zodat de twee aansluitdraden van de 
activeringsbedradingsbundel (1) kortgesloten zijn.

WAARSCHUWING!

 

De bedradingsbundel (A) van de 
activeringsapparatuur moet zijn kortgesloten 
en mag niet op een 12 V-voertuigaccu 
worden aangesloten tot u klaar bent om de 
airbag (opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner te activeren.

 

5) Verwijder de airbag (opblaaseenheid)-module(s) of 
veiligheidsgordelvoorspanner(s) uit het voertuig, zie 
“Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module 
uitbouwen en monteren: ”, “Passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module uitbouwen en monteren: ” 
of “Voorste veiligheidsgordel uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 8A”.

WAARSCHUWING!

 

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module moet een plaats gekozen worden 
waar de omgevingstemperatuur beneden 
65 °C (150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en uit de buurt van 
elektrische stoorsignalen.

• Draag een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module altijd met het bekledingspaneel 
van u weg gericht.

• Als een intacte airbag (opblaaseenheid)-
module wordt opgeslagen of op een 
werkbank of een ander oppervlak wordt 
neergelegd, moet het bekledingspaneel 
naar boven zijn gericht, weg van het 
oppervlak. Aangezien de intacte 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module met de airbag (bekledingspaneel) 
naar boven gericht moet worden 
neergelegd, moet deze op een werkbank 
worden gelegd, die van een gleuf (1) 
voorzien is, ofwel moet de bankschroef (2) 
van de werkbank gebruikt worden om de 
montagebeugel (3) aan de onderzijde van 
de airbag vast te klemmen. Het is verboden 
om voorwerpen op het bekledingspaneel te 
leggen en airbag (opblaaseenheid)-
modules op elkaar te stapelen. Dit is nodig 
om ervoor te zorgen dat er voldoende 
ruimte rond de airbag (opblaaseenheid)-
module vrij is, als deze onvoorzien in 
werking zou treden.

Indien deze procedures niet worden 
opgevolgd, kan dit resulteren in lichamelijk 
letsel.

 

I4RS0A820084-01



Airbagsysteem: 8B-130

WAARSCHUWING!

 

• Voor de behandeling en het opslaan van 
een veiligheidsgordelspanner, moet een 
plaats gekozen worden waar de 
omgevingstemperatuur beneden 65 °C 
(150 °F) ligt, zonder hoge 
vochtigheidsgraad en verwijderd van 
elektrische stoorsignalen.

• Draag de veiligheidsgordelvoorspanner 
nooit door hem bij de gordel vast te 
grijpen.

• Zorg er bij het plaatsen van een 
veiligheidsgordelspanner op een werkbank 
of een ander oppervlak voor dat u deze 
neerlegt met de zijde van het uitlaatgat (1) 
naar boven. Het is tevens verboden iets 
neer te leggen op de 
veiligheidsgordelvoorspanner.

Dit kan namelijk resulteren in ernstig 
lichamelijk letsel.

 

6) Plaats de airbag (opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanners als volgt.
• Voor bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module

a. Maak een ruimte (3) van ongeveer 185 cm (6 
ft) diameter vrij waar de bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module (1) geplaatst wordt 
om geactiveerd te worden. Voer het activeren 
indien mogelijk buiten uit, op een plaats waar 
geen activiteit is en op een geasfalteerde 
ondergrond. Als dit niet buiten kan, gebruik 
dan een plaats in de garage waar geen 
personen in de buurt zijn en voldoende 
ventilatie aanwezig is. Controleer of geen 
losse voorwerpen of ontvlambare materialen 
in de buurt zijn.

b. Plaats de bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module (1) met het vinyl 
bekledingspaneel (2) omhoog gericht op de 
grond op de plaats uitgezocht in stap a.

[A]: Draag de airbag (opblaaseenheid)-module altijd met het 
bekledingspaneel (luchtzakopening) van u weg gericht.

[B]: Plaats de airbag (opblaaseenheid)-module altijd op een werkbank met 
het bekledingspaneel (luchtzakopening) omhoog gericht en verwijderd 
van losse voorwerpen.

2. Onderste montagebeugel
3. Bankschroef van werkbank

1

2

3

[A]

[B]
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8B-131 Airbagsysteem: 

• Voor passagiersairbag (opblaaseenheid)-module
a. Maak een ruimte (3) van ongeveer 185 cm (6 

ft) diameter vrij waar de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module (1) geplaatst wordt 
om geactiveerd te worden. Voer het activeren 
indien mogelijk buiten uit, op een plaats waar 
geen activiteit is en op een geasfalteerde 
ondergrond. Als dit niet buiten kan, gebruik 
dan een plaats in de garage waar geen 
personen in de buurt zijn en voldoende 
ventilatie aanwezig is. Controleer of geen 
losse voorwerpen of ontvlambare materialen 
in de buurt zijn.

b. Plaats activeringsarmatuur (A) op de grond in 
stap a.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–75041

c. Vul het plastic reservoir in de armatuur (A) met 
water of zand. Dit is nodig om ervoor te 
zorgen dat de armatuur tijdens de activering 
op zijn plaats blijft staan.

d. Bevestig de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module (1) stevig in het 
activeringsarmatuur (A) met M8-bout (2).

LET OP!
 

Gebruik alleen de M8-bout met sterkte 7T om 
de passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module (1) op het activeringsarmatuur (A) te 
bevestigen.
 

• Voor zij-airbag (opblaaseenheid)-module
a. Verwijder de mof (1) en de borgmoer (2) van 

de mof, indien uitgerust.

b. Maak een ruimte (3) van ongeveer 185 cm (6 
ft) diameter vrij waar de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-module geplaatst wordt om 
geactiveerd te worden. Voer het activeren 
indien mogelijk buiten uit, op een plaats waar 
geen activiteit is en op een geasfalteerde 
ondergrond. Als dit niet buiten kan, zoek dan 
een plaats in de garage waar geen personen 
in de buurt zijn en voldoende ventilatie 
aanwezig is. Controleer of geen losse 
voorwerpen of ontvlambare materialen in de 
buurt zijn.

c. Plaats het activeringsarmatuur (A) op de 
grond.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–75041

d. Vul het plastic reservoir in de armatuur (A) met 
water of zand. Dit is nodig om ervoor te 
zorgen dat de armatuur tijdens de activering 
op zijn plaats blijft staan.

e. Bevestig de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module (1) stevig in het activeringsarmatuur 
met behulp van montagehulpstuk, 
mofborgmoer en afdichtring (2).

OPMERKING

Bevestig de airbag (opblaaseenheid)-module 
zodanig dat de airbag bij de activering in 
richting aangegeven door de pijl wordt 
opgeblazen weg van het montagehulpstuk.
 

1
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Airbagsysteem: 8B-132

• Voor zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module
a. Snij de luchtzak (1) af van de zijgordijnairbag 

(opblaaseenheid)-module.

b. Knoop de zijgordijnairbag opblaaseenheid (1) 
aan de band (3) met de bedradingsbundel (2), 
zie afbeelding.

Specificatie van de bedradingsbundel
Doorsnede van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm2 (0,0019 in.2) of 
meer (diameter van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm (0,05 in.) of 
meer)

LET OP!
 

Controleer of de bedradingsbundel strak is. 
Het is bijzonder gevaarlijk als door het 
loszitten van de bedradingsbundel de 
opblaaseenheid van de zijgordijnairbag eraf 
vliegt bij een schok veroorzaakt door het 
activeren van de opblaaseenheid.
 

OPMERKING

Wikkel de bedradingsbundel (2) minstens 3 
maal.
 

c. Maak een ruimte (5) van ongeveer 185 cm (6 
ft) diameter vrij waar de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module (1) geplaatst wordt 
om geactiveerd te worden. Voer het activeren 
indien mogelijk buiten uit, op een plaats waar 
geen activiteit is en op een geasfalteerde 
ondergrond. Als dit niet buiten kan, gebruik 
dan een plaats in de garage waar geen 
personen in de buurt zijn en voldoende 
ventilatie aanwezig is. Controleer of geen 
losse voorwerpen of ontvlambare materialen 
in de buurt zijn.

d. Stapel de band met de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module op band (4).

• Voor veiligheidsgordelvoorspanner
a. Snij de gordel (1) af ter hoogte van de 

insteekplaataanslag (3) van 
veiligheidsgordelvoorspanner (2), zie 
afbeelding.

OPMERKING

Houd de veiligheidsgordelvoorspanner (2) 
verticaal in dezelfde conditie als waarin hij 
wordt gemonteerd. Anders kan de gordel er 
niet uit worden getrokken.
 

b. Verwijder de insteekplaat (4) en het 
schouderanker (5) van de gordel.

c. Bindt de gordel (1) stevig vast op 10 cm (3,9 
in.) van de snijrand, zie afbeelding.

1
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8B-133 Airbagsysteem: 

d. Knoop de veiligheidsgordelvoorspanner (2) 
met de bedradingsbundel (3) vast aan een 
wiel met band (4), zoals afgebeeld.

Specificatie van de bedradingsbundel
Doorsnede van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm2 (0,0019 in.2) of 
meer (diameter van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm (0,05 in.) of 
meer)

OPMERKING

Wikkel de bedradingsbundel (3) minstens 3 
maal.
 

e. Maak een ruimte (5) van ongeveer 185 cm (6 
ft) diameter vrij en waar de 
veiligheidsgordelvoorspanner (2) wordt 
geplaatst om te worden geactiveerd. Voer het 
activeren indien mogelijk buiten uit, op een 
plaats waar geen activiteit is en op een 
geasfalteerde ondergrond. Als dit niet buiten 
kan, gebruik dan een plaats in de garage waar 
geen personen in de buurt zijn en voldoende 
ventilatie aanwezig is. Controleer of geen 
losse voorwerpen of ontvlambare materialen 
in de buurt zijn.

f. Plaats de wiel met band (4) en de 
veiligheidsgordelvoorspanner (2) op de grond 
op de plaats uitgezocht in stap e.

7) Rol de activeringsbedradingsbundel (A) van de 
airbag (opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanner over zijn volle lengte 
uit (10 m; 33 ft).

Speciaal gereedschap
(A):  09932–75031

8) Plaats een 12 V-voertuigaccu (1) bij het kortgesloten 
uiteinde van de activeringsbedradingsbundel (A).

9) Controleer of de ruimte rondom de airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner vrij is en er geen 
personen, losse voorwerpen of ontvlambare 
materialen in de buurt zijn.

10) Sluit de adapterkabel (B) aan als volgt.

Speciaal gereedschap
(B):  09932–76510

• Voor bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module 
[A]
Controleer of de bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module met het vinyl 
bekledingspaneel omhoog gericht op de grond is 
geplaatst en sluit adapterkabel (B) aan op de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-module.

• Voor passagiersairbag (opblaaseenheid)-module 
[B]
Controleer of de passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module stevig staat en goed is 
vastgemaakt op het activeringsarmatuur (speciaal 
gereedschap) en sluit adapterkabel (B) aan op de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module.

• Voor zij-airbag (opblaaseenheid)-module [C]
Controleer of de zij-airbag (opblaaseenheid)-
module stevig en correct op het 
activeringsarmatuur (speciaal gereedschap) staat 
en sluit adapterkabel (B) aan op de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-module.

• Voor zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
[D]
a. Sluit adapterkabel (B) aan op de 

zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module.
b. Stapel 2 banden (2) en wiel met band (3) 

bovenop de band met de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) (4) en bind ze met de 
bedradingsbundel (5) vast, zoals afgebeeld.

Specificatie van de bedradingsbundel
Doorsnede van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm2 (0,0019 in.2) of 
meer (diameter van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm (0,05 in.) of 
meer)

OPMERKING

Wikkel de bedradingsbundel (5) minstens 2 
maal.
 

1. Gordelweefsel

4

3

3

2
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Airbagsysteem: 8B-134

• Voor veiligheidsgordelvoorspanner [E]
a. Sluit de adapterkabel (B) aan op de 

veiligheidsgordelvoorspanner.
b. Stapel 2 wielen met banden (3) bovenop de 

band met de veiligheidsgordelvoorspanner (6) 
en bind ze met de bedradingsbundel (5) vast, 
zoals afgebeeld.

Specificatie van de bedradingsbundel
Doorsnede van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm2 (0,0019 in.2) of 
meer (diameter van afgestroopte 
bedradingsbundel 1,25 mm (0,05 in.) of 
meer)

OPMERKING

Wikkel de bedradingsbundel (5) minstens 2 
maal.
 

c. Werp een deken (7) over deze banden.
11) Sluit adapterkabel (B) aan op de stekker van de 

activeringsbedradingsbundel (A) en vergrendel de 
stekkers met de stekkervergrendelaar.

[A]

10 m (33 ft)

(A)

(B)

1

10 m (33 ft)

(A)

(B)

1
5

3

2

4

(A)

[B]

[C]

[D]

[E]
7

3

6 5

(A)

(B)

1

10 m (33 ft)

10 m (33 ft)

(A)

(B)

1

1

10 m (33 ft)
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8B-135 Airbagsysteem: 

12) Maak alle personen in de buurt erop attent dat u de 
airbag (opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner gaat activeren.

OPMERKING

• Wanneer de airbag (opblaaseenheid)-
module en de gordelvoorspanner worden 
geactiveerd, veroorzaakt de snelle 
uitzetting van het gas een harde knal. 
Draag geschikte gehoorbescherming. 
Maak alle personen in de buurt erop attent 
dat u de airbag (opblaaseenheid)-module 
of de veiligheidsgordelvoorspanner gaat 
activeren en dat geschikte 
gehoorbescherming dient te worden 
gedragen.

• Bij de activering kan de airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner tot 30 cm (1 
ft) hoog opspringen. Dit is een normale 
reactie op de kracht van de snelle 
gasuitzetting binnenin de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module.

• Nadat de airbag (opblaaseenheid)-module 
werd geactiveerd, kan het oppervlak van 
de airbag (opblaaseenheid)-module een 
poederachtige substantie bevatten. Dit 
poeder bestaat voornamelijk uit maïsmeel 
(gebruikt om de airbag (opblaaseenheid) 
soepel te laten opblazen) en diverse 
stoffen die ontstaan als gevolg van de 
chemische reactie.

 

WAARSCHUWING!

 

• Plaats de geactiveerde airbag 
(opblaaseenheid)-module en de 
geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanner niet in de 
buurt van ontvlambare materialen.

• Giet geen water, olie, enz. over de 
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
module en veiligheidsgordelvoorspanner.

• Wacht ongeveer 30 minuten alvorens een 
metalen oppervlak van de airbag 
(opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanner aan te 
raken. Niet-naleving van deze 
voorzorgsmaatregelen kan brand of 
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Indien deze procedures niet worden 
opgevolgd, kan dit resulteren in brand of 
lichamelijk letsel.

 

13) Maak de twee banaanstekkers (1) op de 
activeringsbedradingsbundel van elkaar los.

14) Sluit de activeringsbedradingsbundel aan op een 12 
V-voertuigaccu (2). Hierdoor zal de airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner onmiddellijk 
geactiveerd worden.

15) Maak de activeringsbedradingsbundel los van de 12 
V-voertuigaccu (2) en steek de ene banaanstekker 
weer in de andere zodat de twee aansluitdraden van 
de activeringsbedradingsbundel kortgesloten zijn.

16) In het zeldzame geval waarbij de airbag 
(opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanner niet werd geactiveerd 
na het opvolgen van deze procedure, dient 
onmiddellijk te worden doorgegaan naar stap 22) 
t.e.m. 25). Ga door naar stap 18) t.e.m. 21) als de 
airbag (opblaaseenheid) -module of 
veiligheidsgordelvoorspanner wel werd geactiveerd.

17) Draag handschoenen om uw handen te beschermen 
tegen huidirritatie en hitte bij het vastnemen van de 
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-module en de 
geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanner.

18) Koppel de adapterkabel (speciaal gereedschap) zo 
vlug mogelijk los van de airbag (opblaaseenheid)-
module of de veiligheidsgordelvoorspanner. Dit om 
beschadiging van de adapterkabel (speciaal 
gereedschap) te voorkomen als gevolg van contact 
met de hete airbag (opblaaseenheid)-module en de 
hete veiligheidsgordelvoorspanner.

19) Controleer de adapterkabel als volgt.
• Voor airbag (opblaaseenheid)-module

Controleer de adapterkabel (speciaal 
gereedschap) van de airbag (opblaaseenheid)-
module op schade na de activering en indien 
beschadigd vervangen door een nieuwe 
adapterkabel (speciaal gereedschap).

• Voor veiligheidsgordelvoorspanner
Controleer de adapterkabel (speciaal 
gereedschap) van de 
veiligheidsgordelvoorspanner op schade nadat de 
veiligheidsgordelvoorspanner is geactiveerd. 
Vervang deze met een reservestekker (speciaal 
gereedschap) of nieuwe adapter, indien nodig.

I2RH01820069-01



Airbagsysteem: 8B-136

20) De geactiveerde airbag (opblaaseenheid) -module 
(1) en de geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanner 
(2) kunnen bij het normale afval worden gezet nadat 
ze gedurende minimum 30 minuten zijn afgekoeld. 
Berg de airbag (opblaaseenheid) -module (1) en de 
veiligheidsgordelvoorspanner (2) op in een stevig 
afgesloten vinyl zak. Zie “Opruimen van een 
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner: ” voor 
bijzonderheden.

21) Was uw handen daarna met water en een zachte 
zeep.

OPMERKING

Voer de navolgende aanwijzingen uit in het 
weinig waarschijnlijke geval dat de airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner niet werd 
geactiveerd na het uitvoeren van de 
voorgaande stappen.
 

22) Controleer of de activeringsbedradingsbundel werd 
losgemaakt van de 12 V-voertuigaccu en dat de 
twee banaanstekkers van de bedradingsbundel op 
elkaar zijn kortgesloten door de ene banaanstekker 
volledig in de andere te steken.

23) Koppel de bedradingskabel en de adapterkabel los 
van de airbag (opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner.

24) Sla de niet-geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
module tijdelijk op, zie “Voorzorgsmaatregelen 
onderhoud en diagnose airbagsysteem: ” voor 
bijzonderheden.

25) Neem contact op met de plaatselijke distributeur 
voor verdere instructies.

Activeren binnen het voertuig
Indien het voertuig vernietigd zal worden of gebruikt zal 
worden voor de terugwinning van onderdelen, dienen de 
airbagmodules en veiligheidsgordelvoorspanners binnen 
het voertuig geactiveerd te worden.

OPMERKING

Activeer beide zijden van de 
veiligheidsgordelvoorspanners tegelijk bij 
gebruik van speciaal gereedschap (C), indien 
uitgerust met 
veiligheidsgordelvoorspanners.
 

1) Zet het contactslot op LOCK, verwijder de sleutel en 
zet de veiligheidsbril op.

2) Verwijder alle losse voorwerpen van de voorstoelen 
en het instrumentenpaneel.

3) Maak de airbag (opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspanners als volgt los.
• Voor bestuurders- en passagiersairbag 

(opblaaseenheid)-module [A]
Verwijder het handschoenenkastje uit het 
instrumentenpaneel en maak de stekker (1) van 
de bestuurders- en passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module los.

• Voor zij-airbag (opblaaseenheid)-module [B]
Maak de stekkers (2) van de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-module onder de zitting van de 
voorstoel los.

• Voor zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
[C]
Verwijder de bekleding van de achterste dakstijl 
en maak de stekkers (3) van de zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid)-module los.

• Voor veiligheidsgordelvoorspanners (rechts en 
links) [D]
Verwijder de onderste bekledingspanelen van de 
middenstijl aan beide zijden (bestuurders- en 
passagierszijde) en maak de stekkers (4) van de 
veiligheidsgordelvoorspanner los.

I3JA01820116-01



8B-137 Airbagsysteem: 

4) Controleer of iedere airbag (opblaaseenheid)-
module en/of veiligheidsgordelvoorspanners stevig 
bevestigd is.

5) Controleer de speciale gereedschappen 
(activeringsbedradingsbundel (A), adapterkabel (B) 
en (C)) op stroomonderbreking, kortsluiting en 
beschadiging. Indien defecten worden vastgesteld, 
mag het gereedschap niet worden gebruikt. Gebruik 
in dit geval een nieuw speciaal gereedschap. En sluit 
adapterkabel (B), (C) of (D) aan op de 
activeringsbedradingsbundel (A) en vergrendel de 
stekkers met de stekkerschuifvergrendelaar.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–75031
(B):  09932–77310
(C):  09932–78332
(D):  09932–76510

6) Steek de ene banaanstekker volledig in de andere 
zodat de twee aansluitdraden van de 
activeringsbedradingsbundel kortgesloten zijn.

WAARSCHUWING!

 

De bedradingsbundel (A) van de 
activeringsapparatuur zal kortsluiting maken 
en niet op een 12 V-voertuigaccu 
aangesloten zijn totdat u klaar bent om de 
airbag (opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner te activeren.

 

7) Sluit de adapterkabel (B) of (C) als volgt in serie aan 
op de activeringsbedradingskabel (A) naar airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner.
• Voor bestuurders- en passagiersairbag 

(opblaaseenheid)-module [A]
Sluit de adapterkabel (B) in serie aan op de 
activeringsbedradingskabel (A) en druk de stekker 
van de adapterkabel (B) in de airbag 
(opblaaseenheid)-module tot u een klik hoort.

• Voor zij-airbag (opblaaseenheid)-module [B]
Sluit de adapterkabel (C) in serie aan op de 
activeringsbedradingskabel (A) en druk de stekker 
van de adapterkabel (C) in de zijluchtzak 
(opblaaseenheid)-module tot u een klik hoort.

• Voor zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module 
[C]
Sluit de adapterkabel (D) in serie aan op de 
activeringsbedradingskabel (A) naar de 
gordijnluchtzak (opblaaseenheid)-module en 
vergrendel de stekker met de vergrendeling.

[A]

[B]

[C]

[D]

2

1

3

4

1

2

1

2

1

2

1

2
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Airbagsysteem: 8B-138

• Voor veiligheidsgordelvoorspanners [D]
Sluit de adapterkabel (D) in serie aan op de 
activeringsbedradingskabel (A) naar de 
veiligheidsgordelvoorspanner en vergrendel de 
stekker met de vergrendeling.

8) Laat de activeringsbedradingsbundel (1) buiten het 
voertuig lopen.

9) Controleer of de ruimte in en rondom het voertuig vrij 
is en er geen personen, losse voorwerpen of 
ontvlambare materialen in de buurt zijn.

10) Rol de activeringsbedradingsbundel (1) over de volle 
lengte (10 m; 33 ft) uit.

11) Plaats een 12 V-voertuigaccu (2) bij het kortgesloten 
uiteinde van de activeringsbedradingsbundel (1).

12) Bedek de voorruit en de voorportierruiten volledig 
met een doek, deken of iets dergelijks. Dit om de 
kans op letsel als gevolg van glasscherven te 
voorkomen, in geval de ruiten barsten.

[A]

[C]

[D]

1

2

1

2

1

(B)

(A)
[B]

1

(D)

(A)

1

(D)

(A)

(A) 1

I4RS0B820042-01
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8B-139 Airbagsysteem: 

13) Maak alle personen in de buurt erop attent dat u de 
airbag (opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanners gaat activeren.

OPMERKING

• Wanneer de airbag (opblaaseenheid)-
module of de gordelvoorspanners worden 
geactiveerd, veroorzaakt de snelle 
uitzetting van het gas een harde knal. 
Draag geschikte gehoorbescherming. 
Maak alle personen in de buurt erop attent 
dat u de airbag (opblaaseenheid)-module 
of de veiligheidsgordelvoorspanner gaat 
activeren en dat geschikte 
gehoorbescherming dient te worden 
gedragen.

• Nadat de airbag (opblaaseenheid)-module 
werd geactiveerd, kan het oppervlak van 
de airbag een poederachtige substantie 
bevatten. Dit poeder bestaat voornamelijk 
uit maïsmeel (gebruikt om de airbag 
(opblaaseenheid)-module soepel te laten 
opblazen) en diverse stoffen die ontstaan 
als gevolg van de chemische reactie.

 

WAARSCHUWING!

 

• Plaats de geactiveerde airbag 
(opblaaseenheid)-module en de 
geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanners niet in de 
buurt van ontvlambare materialen.

• Giet geen water, olie, enz. over de 
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
module en veiligheidsgordelvoorspanners.

• Wacht ongeveer 30 minuten alvorens een 
metalen oppervlak van de airbag 
(opblaaseenheid)-module of 
veiligheidsgordelvoorspannermodules aan 
te raken. Niet-naleving van deze 
voorzorgsmaatregelen kan brand of 
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Indien deze procedures niet worden 
opgevolgd, kan dit resulteren in brand of 
lichamelijk letsel.

 

14) Maak de twee banaanstekkers (1) op de 
activeringsbedradingsbundel (2) van elkaar los.

15) Sluit de activeringsbedradingsbundel (2) aan op een 
12 V-voertuigaccu (3). Hierdoor zullen de airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanners onmiddellijk 
geactiveerd worden.

16) Maak de activeringsbedradingsbundel (2) los van de 
12 V-voertuigaccu (3) en steek de ene 
banaanstekker weer in de andere zodat de twee 
aansluitdraden van de activeringsbedradingsbundel 
kortgesloten zijn.

17) Herhaal stap 3) t.e.m. 16) om de bestuurders- of 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-modules en 
veiligheidsgordelvoorspanners te activeren, indien 
deze nog niet zijn geactiveerd.

18) In het zeldzame geval waarbij de airbag 
(opblaaseenheid) -module of 
veiligheidsgordelvoorspanners niet werden 
geactiveerd na het opvolgen van deze procedure, 
dient onmiddellijk te worden doorgegaan naar stap 
24) t/m 26). Ga door naar stap 19) t/m 23) als de 
airbag (opblaaseenheid) -module of 
veiligheidsgordelvoorspanners wel werden 
geactiveerd.

19) Verwijder voorzichtig de deken of doek van het 
voertuig. Verwijder eventuele glas- of 
materiaaldeeltjes van de doek of gooi de doek in zijn 
geheel weg.

20) Draag handschoenen om uw handen te beschermen 
tegen huidirritatie en hitte bij het vastnemen van de 
geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-module of de 
geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanners.

21) Koppel de adapterkabel (speciaal gereedschap) zo 
vlug mogelijk los van de airbag (opblaaseenheid)-
module of de veiligheidsgordelvoorspanner. Dit om 
beschadiging van de adapterkabel (speciaal 
gereedschap) te voorkomen als gevolg van contact 
met de hete airbag (opblaaseenheid)-module en de 
hete veiligheidsgordelvoorspanner.

22) Controleer de adapterkabelstekker als volgt.
De adapterkabelstekker (speciaal gereedschap) is 
zo ontworpen dat hij opnieuw gebruikt kan worden. 
Inspecteer echter wel op schade na de activering. 
Indien nodig vervangen.

1

3

2
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Airbagsysteem: 8B-140

23) Nadat de airbag (opblaaseenheid)-modules en 
veiligheidsgordelvoorspanners zijn geactiveerd, kan 
het voertuig op dezelfde wijze worden gesloopt als 
een voertuig zonder airbagsysteem/
veiligheidsgordelvoorspanner.

OPMERKING

Voer de navolgende aanwijzingen uit in het 
weinig waarschijnlijke geval dat de airbag 
(opblaaseenheid)-module of de 
veiligheidsgordelvoorspanner niet werd 
geactiveerd na het uitvoeren van de 
voorgaande stappen.
 

24) Verwijder de niet-geactiveerde airbag 
(opblaaseenheid)-module(s) en/of niet-geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanner(s) uit het voertuig. 
Voor de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module, zie “Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uitbouwen en monteren: ”. Voor de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module, zie 
“Passagiersairbag (opblaaseenheid)-module 
uitbouwen en monteren: ”. Voor de 
veiligheidsgordelvoorspanner, zie “Voorste 
veiligheidsgordel uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 8A”.

25) Sla de niet-geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
module tijdelijk op, zie “Voorzorgsmaatregelen 
onderhoud en diagnose airbagsysteem: ” voor 
bijzonderheden.

26) Neem contact op met de plaatselijke distributeur 
voor verdere instructies.

Opruimen van een geactiveerde airbag 
(opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner

U4RS0B8206019

WAARSCHUWING!

 

Als de juiste procedure voor het opruimen 
van de airbag (opblaaseenheid)-module en 
de veiligheidsgordelvoorspanner niet wordt 
opgevolgd, zou de airbag of de 
veiligheidsgordelvoorspanner onvoorzien 
geactiveerd kunnen worden met lichamelijk 
letsel als gevolg. Een niet-geactiveerde 
airbag (opblaaseenheid)-module en een niet-
geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanner 
mogen niet bij het gewone afval worden 
gezet.
Een niet-geactiveerde airbag 
(opblaaseenheid)-module en een niet-
geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanner 
bevatten stoffen die bijzonder gevaarlijk zijn 
en letsel kunnen toebrengen indien de 
verzegelde airbag of 
veiligheidsgordelvoorspanner tijdens het 
weggooien beschadigd zouden geraken.

 

Een geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-module en 
een geactiveerde veiligheidsgordelvoorspanner mogen 
zoals andere onderdelen bij het normale afval worden 
gezet. Neem echter de volgende punten in acht bij het 
opruimen.
• De airbag (opblaaseenheid)-module en de 

veiligheidsgordelvoorspanner zijn erg heet meteen 
nadat deze werden geactiveerd. Laat ze minimaal 30 
minuten afkoelen alvorens ze vast te nemen.

• Giet geen water, olie, enz. over de geactiveerde 
airbag (opblaaseenheid)-module en de geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanner om deze af te koelen. 
Let er ook op dat deze stoffen niet op de geactiveerde 
airbag (opblaaseenheid)-module en de geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanner terechtkomen.

• Nadat een airbag (opblaaseenheid)-module werd 
geactiveerd, kan het oppervlak van de airbag een 
poederachtige substantie bevatten. Dit poeder 
bestaat voornamelijk uit maïsmeel (gebruikt om de 
airbag bij het opblazen te smeren) en diverse stoffen 
die bij de chemische reactie ontstaan. Evenals bij vele 
andere onderhoudsprocedures dienen handschoenen 
en een veiligheidsbril te worden gedragen.

• Berg de geactiveerde airbag (opblaaseenheid)-
module en de geactiveerde 
veiligheidsgordelvoorspanner in een vinyl zak op en 
maak deze stevig dicht alvorens ze bij het afval te 
zetten.

• Wanneer de airbag (opblaaseenheid)-module en 
veiligheidsgordelvoorspanner in het voertuig zijn 
geactiveerd en het voertuig wordt gesloopt, hoeven 
deze niet te worden uitgebouwd.

• Was uw handen na het vastnemen van deze 
onderdelen met een zachte zeep en water.

IYSQ01820095-01
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8B-141 Airbagsysteem: 

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B8207001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen van het airbagsysteem, plaats bedrading en stekkers: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Gebruik van speciaal gereedschap
U4RS0B8208001

WAARSCHUWING!

 

Om onvoorzien in werking treden van de 
airbags tijdens het storingzoeken te 
voorkomen, mag geen elektrische 
testapparatuur zoals een op de accu of het 
lichtnet werkende voltmeter, ohmmeter, enz. 
worden gebruikt, of eventuele andere 
elektrische apparatuur welke niet is 
voorgeschreven. Gebruik geen mechanisch 
testapparaat met testpennen.
Volg alle aanwijzingen zorgvuldig op om 
lichamelijk letsel te voorkomen.

 

Zorg dat u vertrouwd raakt met het gereedschap dat 
onder "Speciaal gereedschap" wordt genoemd. U moet 
ook spanningen en weerstanden kunnen meten. 
Bovendien moet u vertrouwd zijn met het gebruik van 
inspectie-apparaten zoals het belastingsgereedschap 
voor bestuurders-/passagiersairbag, de stekker-
testadapterset en de digitale multimeter.

Speciaal gereedschap
(A):  09932–76010 Stekker-testadapterset

Gebruik dit gereedschap wanneer in de 
diagnoseprocedure het controleren of testen van een 
aansluiting wordt voorgeschreven.

Door de juiste adapter in het speciaal gereedschap te 
gebruiken, worden beschadigingen aan de aansluitingen 
zoals verbuiging e.d. als gevolg van de taster van de 
multimeter voorkomen.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

SDM-bout 9 0,9 6,5 )
Bevestigingsbout van de bestuurdersairbag 
(opblaaseenheid)-module 9 0,9 6,5 )

Bevestigingsbout van passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module 23 2,3 16,5 )

Borgmoer van de mof 2,5 0,25 2 )
Bevestigingsbouten zijgordijnairbag 
(opblaaseenheid) -module 11 1,1 8,0 )

Bevestigingsbout vooruitsensor 9 0,9 6,5 )
Bout van zijsensor 9 0,9 6,5 )

I3JA01820041-01
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De adapter (1) geeft ook een indicatie of de spanning op 
het contact al dan niet voldoende is en helpt bij het 
opsporen van een storing als gevolg van een 
stroomonderbreking veroorzaakt door een inferieur 
contact. In de stekker-testadapterset bevindt zich een 
vrijzetgereedschap voor de SDM-kortsluitbeugel (2). 
Steek dit gereedschap in de SDM-stekker (3) om de 
kortsluitbeugel vrij te zetten.

Speciaal gereedschap
(B):  09932–75010 Belastingsgereedschap voor 
bestuurders- / passagiersairbag

Dit gereedschap is een hulpapparaat voor de diagnose 
en een veiligheidsvoorziening om onvoorzien in werking 
treden van de airbag (opblaaseenheid)-module te 
voorkomen.
Het belastingsgereedschap heeft drie stekkers die 
worden gebruikt als substitutie voor de elektrische 
belastingen.
Er mogen nooit meer dan twee stekkers tegelijkertijd 
worden gebruikt.
Een van de stekkers ("STEERING WHEEL") 
functioneert als vervanging voor de belasting van de 
volgende onderdelen.
• Bestuurdersairbag (opblaaseenheid) -module 

wanneer deze aan de bovenzijde van de stuurkolom 
is aangesloten op de contactspoel.

• Passagiersairbag (opblaaseenheid)-module wanneer 
deze op de airbagbedradingsbundelstekker in de 
instrumentenpaneelbedradingsbundel voor de 
passagiersairbag (opblaaseenheid)-module is 
aangesloten.

• Bestuurders- en 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanner wanneer 
deze op de airbagbedradingsbundelstekker in de 
instrumentenbordbedradingsbundel voor de 
bestuurders- en 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanner is 
aangesloten.

• Zij-airbag (opblaaseenheid)-module wanneer deze is 
aangesloten op de vloerbedradingsbundelstekker 
voor de zij-airbag (opblaaseenheid)-module.

• Zijgordijnairbag (opblaaseenheid)-module wanneer 
deze is aangesloten op de 
vloerbedradingsbundelstekker voor de zij-airbag 
(opblaaseenheid)-module.

Een andere stekker ("BASE OF COLUMN") wordt 
gebruikt ter vervanging van de belasting van de 
bestuurdersairbag (opblaaseenheid) –module en de 
contactspoel wanneer hij is aangesloten aan de basis 
van de stuurkolom op de airbagbedradingsbundel.
De derde stekker ("PASSENGER INFLATOR") wordt 
niet gebruikt.
Door de vervangende weerstand van het 
belastingsgereedschap te gebruiken kan worden 
bepaald of een van de componenten van het 
opblaaseenheidcircuit het defect veroorzaakt en welk 
component het defect veroorzaakt.
Het belastingsgereedschap mag alleen worden gebruikt 
wanneer dit in de diagnoseprocedures wordt 
voorgeschreven.

1

2
3

I4RS0A820108-01

1. Stekker voor contactspoel en bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module
(vlakbij de basis van de stuurkolom)

2. Stekker voor bestuurders- en passagiersairbag (opblaaseenheid)-
module, zij-airbag (opblaaseenheid)-module en bestuurders- en 
passagiersveiligheidsgordelvoorspanners

3. Niet gebruikt

I1JA01820004-01



8B-143 Airbagsysteem: 

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B8208002

Speciaal gereedschap
U4RS0B8208003

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Schroefdraadborgmiddel Thread Lock Cement Super 1332B Onderdeelnr.: 99000–

32100
)

09932–75010 09932–75031
Belastingsgereedschap van 
de airbag

Airbag-
activeringsbedradingsbunde
l

) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / )

) / ) / )

09932–75041 09932–76010
Activeringsarmatuur voor 
passagiersairbag 
(opblaaseenheid)-module

Stekker-testadapterset

) / ) Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Stekker-
testadapterset (09932-
75020), 2. Stekker 
testadapter & 
vrijzetgereedschap van 
kortsluitbeugel (09932-
76020) ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / )

09932–76510 09932–77310
Activeringsadapterkabel Activeringsadapterkabel 4P
) / ) / ) )

09932–77320 09932–78310
Diagnose-adapterkabel 4P Adapterkabel
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
)

) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / ) / ) / )
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09932–78332 09932–78340
Activeringsadapterkabel Activeringsadapterkabel
) ) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 

) / ) / ) / ) / ) / ) / ) / 
) / ) / )

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / )
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9-1 Voorzorgsmaatregelen: 

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen carrosserie, cabine en toebehoren
U4RS0B9000001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bevestigingsdelen
Zie “Opgelet met bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud aan de carrosserie
Zie “Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud aan de carrosserie: ”.

Voorzorgsmaatregelen bevestigingsdelen voor onderhoud aan de carrosserie:
Zie “Voorzorgsmaatregelen bevestigingsdelen voor onderhoud aan de carrosserie: ”.

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud aan het elektrisch systeem van de carrosserie
Zie “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud aan het elektrisch systeem van de carrosserie:  in hoofdstuk 9A”.

Voorzorgsmaatregelen voor het bedradingssysteem
Zie “Voorzorgsmaatregelen voor het bedradingssysteem:  in hoofdstuk 9A”.

Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud aan de carrosserie
U4RS0B9000002

WAARSCHUWING!

 

Voor voertuigen uitgerust met een SRS-airbagsysteem:
Indien de mogelijkheid bestaat dat de onderdelen van het airbagsysteem bij het werken aan de 
carrosserie aan een sterke schok worden blootgesteld, moeten de betrokken onderdelen vooraf 
worden verwijderd.

 

Voorzorgsmaatregelen bevestigingsdelen voor onderhoud aan de carrosserie
U4RS0B9000003

LET OP!
 

• Bevestigingsdelen zijn belangrijke onderdelen die de prestatie van belangrijke componenten en 
systemen van het voertuig in sterke mate kunnen beïnvloeden. Beschadiging van deze onderdelen 
kan grote reparaties veroorzaken. Vervang de onderdelen uitsluitend door nieuwe onderdelen met 
hetzelfde onderdeelnummer of gelijkwaardige onderdelen.

• Gebruik nooit vervangingsonderdelen van inferieure kwaliteit of niet-geschikte onderdelen. 
Bevestig alle bevestigingsdelen met de voorgeschreven aanhaalmomenten zodat de montage op 
een betrouwbare manier wordt uitgevoerd.

 



Bedradingssystemen: 9A-1

Bedradingssystemen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud aan het 
elektrisch systeem van de carrosserie

U4RS0B9100001
Neem bij het uitvoeren van werkzaamheden die verband 
houden met de elektrische systemen de 
voorzorgsmaatregelen in “Voorzorgsmaatregelen voor 
Onderhoud aan het Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” 
in acht ter bescherming van de elektrische onderdelen 
en ter voorkoming van brand.

Voorzorgsmaatregelen voor het 
bedradingssysteem

U4RS0B9100002

WAARSCHUWING!

 

(Voor voertuigen uitgerust met het SRS-
airbagsysteem en/of het 
veiligheidsgordelspannersysteem)
Onderhoud aan of rondom de onderdelen of 
bedrading van het airbagsysteem/
veiligheidsgordelspannersysteem mag 
uitsluitend door een officiële SUZUKI-dealer 
worden uitgevoerd. Neem alle 
waarschuwingen van het "Airbagsysteem" in 
acht en schakel de systemen uit alvorens 
onderhoud uit te voeren. Indien de 
Waarschuwingen niet worden opgevolgd, 
zouden de systemen onvoorzien in werking 
kunnen treden of defect kunnen raken. Beide 
omstandigheden kunnen tot ernstig letsel 
leiden.

 

LET OP!
 

Om beschadiging van de elektrische/
elektronische onderdelen (in het bijzonder 
computers of halfgeleiders) of brand te 
voorkomen:
 

• Zorg er bij het losmaken van accu-aansluitingen voor 
om
1: het contactslot en alle andere schakelaars uit te 
schakelen,
2: de negatieve (–) aansluitingsdraad los te maken en 
dan
3: de positieve (+) aansluitingsdraad los te maken.
Sluit de kabels aan in de omgekeerde volgorde van 
het losmaken.

• Bij het losmaken van stekkers ontgrendelt u eerst de 
stekkervergrendeling (indien uitgerust) en trekt u 
vervolgens aan de stekkerbehuizingen om de 
stekkers los te maken. Trek niet aan de kabels.

• Neem bij het aansluiten van stekkers de 
stekkerbehuizing vast. Controleer of de stekkers 
stevig zijn vergrendeld.

• Zet bedradingsbundels stevig vast, zodat de draad 
niet loshangt.

• Zorg er bij het monteren van onderdelen voor dat de 
onderdelen de bedradingsbundel niet belemmeren of 
pletten.

• Bedradingsbundels moeten voor zover mogelijk uit de 
buurt van scherpe hoeken of randen van de 
carrosserie of voertuigonderdelen worden geplaatst. 
Bescherm de bedradingsbundel indien nodig door er 
tape of iets dergelijks rond te wikkelen.

• Gebruik voor het vervangen van zekeringen 
uitsluitend zekeringen die de voorgeschreven 
stroomsterkte hebben. Het gebruik van een zekering 
met een hogere stroomsterkte kan resulteren in 
schade aan de elektrische onderdelen of brand.

• Behandel elektrische/elektronische onderdelen 
(computer, relais, enz.) niet met geweld en laat ze niet 
vallen.

• Stel elektrische/elektronische onderdelen niet bloot 
aan hoge temperatuur (ongeveer 80 °C (176 °F) of 
hoger) of water.

• Steek de testpen (of, indien nodig, een geschikte 
naald of een voor inspectiewerkzaamheden 
ontworpen draad) in de achterzijde 
(bedradingsbundelzijde) van de stekker voor 
inspectie. Beschadig of vervorm de aansluiting van de 
stekker niet.



9A-2 Bedradingssystemen: 

Algemene beschrijving

Van toepassing op model
U4RS0B9101001

Afkortingen
U4RS0B9101002

VIN

VIN
I4RS0B910901-06

Afkorting Volledige term Afkorting Volledige term

2WD Voertuigen met 
tweewielaandrijving ILL Verlichting

4WD Voertuigen met 
vierwielaandrijving IND Indicator

A/B Airbag INT Intermitterend

A/C Airconditioning ISC Regelinrichting voor stationair 
toerental

A/T Automatische transmissie J/B Aftakbloksamenstel
ACC Accessoire J/C Knooppuntstekker
BCM Regelapparaat carrosserie L Links
CKP Krukaspositie LED Lichtgevende diode
CMP Nokkenaspositie LHD Voertuig met links stuur

COMB Combinatie LO Laag
DLC Data-link-stekker MAP Absolute spruitstukdruk

DRL Daglichten M/T Handgeschakelde 
versnellingsbak

DSL Dieselmotor O/D Over drive
ECM Motorregelapparaat P/N Power / Normal

ECT Motorkoelvloeistoftemperatu
ur P/S Stuurbekrachtiging

EGR Uitlaatgasrecirculatie PSP Stuurbekrachtigingsdruk
EVAP Benzinedampafzuiging R Rechts
FWD Vooruit RHD Voertuig met rechts stuur

HI Hoog SDM Sensor/diagnosemodule
IAC Stationaire luchtregeling ST Startmotor

IAT Inlaatluchttemperatuur TCC Blokkeerkoppeling in 
koppelomvormer

ICM Regelapparaat 
startblokkeersysteem TCM Transmissie-regelapparaat

IF EQPD Indien uitgerust VSS Rijsnelheidssensor
IG Ontsteking VSV Vacuümschakelklep

IG COIL Bobine 5 dr 5-deurs



Bedradingssystemen: 9A-3

Kleurcodes draad / stekker
U4RS0B9101003

Symbolen en merktekens
U4RS0B9101004

Code Kleur van draad / stekker Code Kleur van draad / stekker
BLK Zwart ORN Oranje
BLU Blauw RED Rood
BRN Bruin WHT Wit
GRN Groen YEL Geel
GRY Grijs PNK Roze

LT BLU Lichtblauw PPL Paars
LT GRN Lichtgroen N Natuurkleur

Accu Massa Normale zekering Vertraagd werkende 
zekering

Stroomonderbreker Spoel, solenoïde Verwarming Gloeilamp

Sigarettenaansteker Motor Pomp Claxon Luidspreker

Zoemer Bel Condensor Thermistor Reed-schakelaar

Weerstand Variabele weerstand Transistor

NPN PNP

GRN (                 )

GRN (                 )

YEL (                   )

GRN / YEL

Basiskleur

Basiskleur

Streepkleur

I4RS0B910975D-01

I2RH01910910-01 IYSQ01910915-01 IYSQ01910916-01

IYSQ01910917-01 IYSQ01910918-01

IYSQ01910919-01 IYSQ01910920-01 IYSQ01910921-01 IYSQ01910922-01 IYSQ01910923-01

IYSQ01910924-01

IYSQ01910925-01 IYSQ01910926-01

H

I2RH01910911-01
IYSQ01910928-01

IYSQ01910929-01 IYSQ01910930-01
IYSQ01910931-01

IYSQ01910932-01 IYSQ01910933-01

IYSQ01910934-01 IYSQ01910935-01 IYSQ01910936-01 IYSQ01910937-01 IYSQ01910938-01



9A-4 Bedradingssystemen: 

Fototransistor Diode Zenerdiode Licht uitstralende 
diode Fotodiode

Piëzo-elektrisch 
element Bedradingsbundel Ringaansluiting Stekker

Aangesloten Niet aangesloten
Relais

Normaal open Normaal gesloten
Schakelaar

Open schakelaar Gesloten schakelaar

Contactslot
Centrale 

vergrendeling met 
afstandsbediening

Startblokkeersysteem Combinatiemeter Lichtschakelaar

Koplamphoogteverst
elling Alarmknipperlicht Voormistlicht Achtermistlicht Bougie

Koelventilator Brandstofpomp Verstuiver XX-regelapparaat Voorruitwisser

Voorruitsproeier Achterruitwisser Achterruitsproeier Achterruitverwarming Elektrische 
ruitbediening

IYSQ01910939-01 IYSQ01910940-01 IYSQ01910941-01 IYSQ01910942-01 IYSQ01910943-01

IYSQ01910944-01
IYSQ01910945-01 IYSQ01910946-01

IYSQ01910947-01 IYSQ01910948-01

IYSQ01910949-01 IYSQ01910950-01

IYSQ01910951-01 IYSQ01910952-01

I2RH01910912-01
I3JA01910902-01 I5RH01910901-01 I2RH01910915-01

I2RH01910916-01

I3JA01910904-01 I3JA01910905-01 I3JA01910906-01 I3JA01910907-01
I2RH01910921-01

I2RH01910922-01
I3JA01910908-01

I2RH01910924-01

XX
Cont M

I2RH01910925-01 I3JA01910909-01

I3JA01910910-01 I3JA01910911-01 I3JA01910912-01 I2RH01910930-01 I3JA01910913-01



Bedradingssystemen: 9A-5

Lezen van een stekkerschema
U4RS0B9101005

[A-1]: Bedradingsbundelsymbool en bijbehorende bedradingsbundelnaam
A: Accubedradingsbundel
B: A/C-bedradingsbundel
C: Motorbedradingsbundel
D: Verstuiverbedradingsbundel
E: Hoofdbedradingsbundel, draad van oliedrukschakelaar, consoledraad
G: Instrumentenbordbedradingsbundel
J: Zijportierdraad (elektrische ruitbediening)
K: Bedradingsbundel van interieurverlichting, achterluidsprekerdraad, dakdraad
L: Vloerbedradingsbundel, G-sensordraad (brandstofpompbedradingsbundel)
M: Achterbumperbedradingsbundel
O: Bedradingsbundel achterklep
Q: Airbag-/gordelvoorspannerbedradingsbundel
R: (Brandstofpompdraad)
[A-2]: Stekkernummer
[B]: Massapuntnr.

Centrale 
portiervergrendeling

Elektrisch verstelbare 
spiegel A/B Gordelvoorspanner Passagierszijde

Bestuurderszijde Stoelverwarming A/C Stuurbekrachtiging Zij-airbag (R)

Zij-airbag (L) Gloeibougie

I3JA01910914-01 I3JA01910915-01 I3JA01910916-01 I3JA01910917-01 I3JA01910918-01

I3JA01910919-01 I2RH01910938-01 I3JA01910920-01 I3JA01910921-01 I4JA01910901-01

I4JA01910902-01

I4JA01910903-01

12

11

[B]

[B]

Stekkercodes

[A-1] [A-2]

L 36

L13

L15 
R01

L14

L12
L11
L10

L09

L36
R02L24L25L33

L28L20 L26 (TO O01)

{

L05

L16L32L19

L01 (TO G01)
L02 (TO E04)

L03 (TO E05)

L42

R05

R04

L07 (TO K02)

I4RS0B910989D-01



9A-6 Bedradingssystemen: 

Lezen van stekkercodes en aansluitingnummers
U4RS0B9101006

1) Stekkercode/Aansluitingnr./Aansluitingschema
• De stekkervorm en het aansluitingschema die u ziet in dit handboek zijn die welke u ziet vanuit "Z" in de 

afbeelding.
Zie “Lijst van aansluitingen: ”.

2) Stekkertype

A40(Aanzicht Z)

(Aanzicht Z)

1

1 2 3 4
5 6 7 8

234
5678

D18 5

D18

A40 Stekkercode

Stekkercode

Aansluiting nr.

"STEKKERLIJST"

Mannelijke 
aansluiting

Vrouwelijke 
aansluiting

Z

Aanzicht Z

I4RS0B910990D-04

I2RH01910903-01



Bedradingssystemen: 9A-7

3) Aansluitingen in één stekker (stippellijn) (B15) / Aansluitingen in verschillende stekkers (B14, B16)

4) Knooppuntstekker (J/C)
• De knooppuntstekker (J/C) verbindt verschillende draden met dezelfde kleur op één plaats in plaats 

afzonderlijke gelaste of gestuikte draadaansluitingen. Het is geen gewone stekker, maar een deel van de 
ononderbroken draad in de bedradingsbundel.

B15

B15 B14 B16

5 7 B14 B165 7

I2RH01910904-01

BLK BLK
A

A

A

B

B

RED/YEL

Weld

ORN

WHT/BLK

J/C Lassplitsing

BLK

BLK

RED/YEL

RED/YEL

WHT/BLK

WHT/BLK

WHT/BLK
WHT/BLK

WHT/BLK
WHT/BLK

C

C

C C C C

Lassplitsing

(in Connector list)

J/C

ORN
ORN

ORN
ORN

ORN

ORN

Voorbeeld

Weld
splice

I4RS0B910991D-04



9A-8 Bedradingssystemen: 

5) Aftakblok (J/B)

6) Plaats van stekker, vorm en aansluitingnr.
Zie “Stekkerschema: ”.
Zie “Elektrisch schema: ”.
Zie “Lijst van aansluitingen: ”.

IMMOBI IG

IG1

IG Coil, etc

E39 E41E40BCM G34G33G32 K01 L04 L05 L06

IG Coil

IG1

15A

MTR 10A

A/B 15A

2

6

5

13

J/B

Connector No. / Terminal No.

BCM ;IG1

MTR Power, etc

A/B CONT

K-LINE

K-LINE

A/B SIGNAL

A/B SIGNAL

A/B SIG

A/B SIG

IG Sig 10A EPS AT

MTA

4

6

1

3

2

4

8

11

9

12

9

11

23

25

30

29

Voorbeeld

J/B

BLK/WHT

J/B

ORN

GRN BLU

J/B

J/B inner circuit

I4RS0B910992D-02

REFERENTIE

C02

C02

C02

C02

C02

C02

"ELEKTRISCH SCHEMA SYSTEEM"
- Stekkercode en aansluitingsnr.

"STEKKERSCHEMA"
- Stekkerpositie.

"STEKKERLIJST"
- stekkervorm en aansluitingspositie.

I4RS0B910976D-01



Bedradingssystemen: 9A-9

Lezen van massapunt
U4RS0B9101007

Zie “Elektrisch schema: ”.
Zie “Massapunt: ”.

10 11 12

REFERENTIE

Windoshield
washer
motor

Individual
circuit
fuse box

20

15A

Windoshield
wiper
motor

E40

E09 E20

16

2

1

Off

OnCircuit
breaker

60A-B003-

YEL/BLU

1

20 5

2 1 3 4

6 7

BLU/BLK

BLK

10

BLK

BLK

9

10

10

BLK

M

BLU BLU/WHTBLU/RED

M

"ELEKTRISCH SCHEMA" "MASSAPUNT"

Linkerkant afgebeeld

Aan de carrosseriemassa van een apparaat is geen
massapuntnummer toegekend.

I4RS0B910977D-01



9A-10 Bedradingssystemen: 

Lezen van een voedingsschema
U4RS0B9101008

Zie “Voedingsschema: ”.
Zie “Elektrisch schema: ”.

Lezen van een elektrisch schema
U4RS0B9101009

In een elektrisch schema loopt de elektrische stroom vanaf de bovenkant van het schema (stroombron) naar de 
onderkant van het schema (massa), net zoals een waterstroom.
[A]: Zekeringnr.
[B]: Verwijzingspagina/-richting

OPMERKING

Dit betekent "Ga naar de pagina die wordt aangegeven door het aantal en de richting van de pijlen.
(Bijvoorbeeld:" Twee pijlen naar links" betekent  "Ga twee pagina’s terug".)
U treft hetzelfde symbool aan, maar met de pijlen in de andere richting, op de pagina waarnaar wordt 
verwezen. Het circuit gaat voort tussen de symbolen.
 

[C]: Verwijzingspunt/-richting

OPMERKING

Het circuit gaat voort naar hetzelfde symbool met tegengestelde richting op dezelfde pagina.
U treft het andere symbool aan in de richting van de pijl.
 

[D]: Symbool voor aansluitingen in één stekker
[E]: Draadkleur
[F]: Afschermingsdraad
[G]: Massapunt
[H]: “Van” of “Naar” (Met ID-letter (s))
[I]: Variatie in technische gegevens
De witte pijl tussen A en B betekent "of".
[J]: “Vanaf” (Met ID-letter (s))
[K] “Naar” (Met ID-letter (s))
[L]: Stekkercode

- +

1

Battery

80A
2

15A
3

15A
4

15A
5

25A
6 7 8

50A 30A
29
30A

32
15A

9
60A60A

BLK

YEL/BLK
PNK/BLK

LT GRN
YEL/GRN

YEL/BLUBLK/WHT

WHT/BLKWHT/GRN
REDGRN

WHT

WHT/BLU WHT/RED WHT/BLU WHT/YEL WHT/GRN

WHT/GRNWHT/GRN

BLU

BLU/RED RED

YEL

BLU/RED

Individual
circuit
fuse box

Main fuse box Supplementary fuse box

11

11

2 43

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 29 32

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15A 15A 15A 20A 20A 15A 15A 15A 15A 15A 15A

E44 3 2 1 B01 1 E45 1 E40 2 1

RED/YELYELWHT/GRN

15A 15A
13 17

1 2

RY

"VOEDINGSSCHEMA"
Zekeringnummer

Aansluiting op het
aangeduide systeem.

"ELEKTRISCH SCHEMA"

Zekering

I4RS0B910978D-01



Bedradingssystemen: 9A-11

[M]: Aansluitingnr.
[N]: Symboolmarkering
[O]: “ZIE”-markering

Switch

BLU

BLU

GRN/BLK

GRN/REDGRN/BLK

12

GRN

GRN

C26 2

1

BLK

5

BLK

2

1C40

GRN/BLK

"XX"

Solenoid

Fuse Fuse
3

15A

Main
relay

ONOFF

1
15A

6
20A

1

Sensor

1 2

8

BRN/RED

E52 1

2

E52 1

BRN/RED

RED

2

BRN/RED BRN/RED

MotorMM

655

A

B

A
B

5
6

1

2 5 6 4 64

4-DOOR
2-DOOR

2

C71
E03

E34
O06

C31
E19

[A]

[B]

[C]

[F]
[G]

[H]

[D]

[I] [K] [L]

E33 7 5E34 1

2 1

4 3

E08

ORN WHT YEL

RED

YELYEL/RED
GRN/RED

4

3

YEL

BLK/RED

ORN

GRN

GRN

BA

GRN

GRN

2

XX
Cont.M

[J]

[E]

[N] [O][M]

GB GR

Y

Y

GB

P

3

42

3

L50

G20

1

GR

Y

BLK

BLK

GR
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9A-12 Bedradingssystemen: 

Verklarende woordenlijst

Woordenlijst
U4RS0B910G001

English Deutsch Français Español
A/C amplifier Klimaanlagenverstärker Amplificateur d'A/C Amplificador de A/C

A/C mode actuator
Klimaanlage-Betriebsart-
Stellelement

Actuateur de mode A/C
Actuador del modo A/C

A/C Pressure sensor Klimaanlagendrucksensor Capteur de pression d'A/C Sensor de presión de A/C

A/C & Rear  defogger 
switch

Klimaanlagen- und 
Heckscheibenheizungssch
alter

Commande d'A/C et 
désembueur arrière

Interruptor de A/C y del 
desempañador trasero

A/T fluid
Automatikgetriebeflüssigke
it

Liquide d'A/T
Líquido de A/T

A/T mode switch
Automatikgetriebe-
Betriebsartschalter

Contacteur de mode A/T
Interruptor del modo A/T

A/T shift illumination
Fahrstufenbeleuchtung Eclairage du changement 

de vitesses d'A/T
Iluminación de cambio de 
A/T

A/T shift lock solenoid
Automatikgetriebe-
Schaltsperren-
Magnetventil

Solénoïde de verrouillage 
du changement de vitesses 
d'A/T

Solenoide de bloqueo de 
cambio de A/T

ABS control actuator
ABS-Reglerstellelement Actuateur de commande 

d'ABS
Actuador de control de 
ABS

Acceleration pedal sensor
Fahrpedalsensor Capteur de pédale 

d'accélérateur
Sensor del pedal del 
acelerador

Actuator Stellelement Actuateur Actuador
Air flow meter Lufimassenmesser Debitmetre d’air Medidor del flujo de aire
Ambient temperature 
sensor

AuBentemperaturesonde Capteur de température 
extérieure

Sensor de temperatura 
ambiente

Back-up light switch wire
Rückfahrlichtschalter-
Zuleitung

Câble de contacteur de feu 
de recul

Cable del interruptor de luz 
de marcha atrás

Boost pressure sensor
Ladedrucksensor Capteur de surpression Sensor de presión de 

refuerzo
Circuit breaker Leistungsschalter Coupe-circuit Disyuntor
Clutch pedal position 
switch

Kupplungspedal-
Positionsschalter

Contacteur de position de 
pédale d’embrayage

Interruptor de posición del 
pedal embrague

Clutch switch Kupplungsschalter Contacteur d'embrayage Interruptor del embrague

CO adjusting resistor
CO-Stellwiderstand Résisteur de réglage du 

CO
Resistor de ajuste de CO

Coil antenna Rahmenantenne Cadre fixe Antena de cuadro
Combination switch Kombischalter Commutateur commodo Interruptor de combinación

Condenser fan
Kondensatorgebläse Ventilateur de 

condensateur
Ventilador del condensador

Contact coil Kontaktspule Bobine de contact Bobina de contacto

Cruise actuator
Tempomat-Stellantrieb Ensemble d’actionneur de 

régulation de vitesse
Conjunto del impulsor de 
crucero

Data link connector
Datenübertragungsanschlu
ß

Contacteur de liaison des 
données

Conector de enlace de 
datos

Dual cut switch Gasdruckschalter Interrupteur de coupure à 
double action

Interruptor de corte doble

Dual pressure switch Doppeldruckschalter Double pressostat Interruptor de dos 
presiones

EGR stepper motor EGR-Schrittschaltmotor Moteur pas-à-pas d’EGR Motor paso a paso EGR
EVAP canister purge valve EVAP-Spülluftventil Soupape de purge de 

cartouche d’EVAP
Válvula de purga de cesto 
de EVAP

EVAP canister vent valve EVAP-Entlüftungsventil Clapet d’event de 
cartouche d’EVAP

Válvula de ventilación del 
cesto EVAP

I4RS0B910993D-01



Bedradingssystemen: 9A-13

English Nederlands Inglese Magyar
A/C amplifier A/C-versterker Amplificatore A/C A/C erősítő
A/C mode actuator A/C-modusactuator Attuatore modelità A/C A/C mód működtető
A/C Pressure sensor A/C-druksensor Sensore pressione A/C A/C nyomás szenzor
A/C & Rear  defogger 
switch

A/C- & 
achterruitverwarmingsscha
kelaar

Interruttore A/C e lunotto 
termico

A/C & hátsó párátlanító 
kapcsoló

 

A/T fluid A/T-vloeistof Liquido A/T A/T folyadék
A/T mode switch A/T-modusschakelaar Interruttore modelità A/T A/T mód kapcsoló
A/T shift illumination A/T-schakelverlichting Illuminazione leva 

selettrice A/T
A/T fokozat világítás

A/T shift lock solenoid A/T-
schakelblokkeersolenoïde

Elettromagnete bloccaggio 
innesto A/T

A/T fokozatzáró szolenoid

ABS control actuator ABS-regelactuator Attuatore comando ABS ABS vezérlőműködtető
Acceleration pedal sensor Gaspedaalsensor Sensore pedale 

acceleratore
Gázpedál szenzor

Actuator Actuator Attuatore Működtető
Air flow meter Luchtstroommeter Debimetro Légmennyiség mérő
Ambient temperature 
sensor

Buitentemperatuursensor Sensore temperatura 
ambiente

Környezeti hőmérséklet 
szenzor

Back-up light switch wire Draad 
achteruitrijlichtschakelaar

Cavo interruttore luci 
retromarcia

Biztonsági világítás 
kapcsoló kábel

Boost pressure sensor Laaddruksensor Sensore pressione di 
sovralimentazione

Töltőnyomás szenzor

Circuit breaker Stroomonderbreker Interruttore automatico Áramkör megszakító
Clutch pedal position 
switch

Ontkoppelingspedaalpositi
eschakelaar

Interruttore posizione 
pedale frizione

Kuplung pedál pozíció 
szenzor

Clutch switch Koppelingsschakelaar Interruttore frizione Kuplung kapcsoló
CO adjusting resistor CO-regelweerstand Resistore regolazione CO CO változtató ellenállás
Coil antenna Spoelantenne Antenna a bobina Tekercs antenna
Combination switch Combinatieschakelaar Interruttore multifunzione Kombinációs kapcsoló
Condenser fan Condensorventilateur Ventilatore condensatore Hűtőventilátor
Contact coil Contactspoel Molla a spirale Érintőtekercs
Cruise actuator Cruise actuator Attuatore cruise control Sebességmeghajtó
Data link connector Data-link-stekker Connettore trasmissione 

dati
Adatátviteli csatlakozó

Dual cut switch Tweevoudige 
onderbrekerschakelaar

Interruttore a doppio 
intervento

Duplazáró kapcsoló

Dual pressure switch Tweevoudige 
drukschakelaar

Doppio pressostato Duplanyomás kapcsoló

EGR stepper motor EGR-stappenmotor Motorino a passo valvola 
EGR

EGR léptetőmotor

EVAP canister purge valve Afzuigklep van EVAP-
koolstoffilter

Valvola lavaggio filtro 
EVAP

EVAP tartály tisztítószelep

EVAP canister vent valve Ventilatieklep van EVAP-
koolstoffilter

Valvola sfiato filtro EVAP EVAP tartály nyílásszelep
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9A-14 Bedradingssystemen: 

Exhaust gas recirculation Abgasrückführung Re circulation des gaz 
d'échappement

Re circulación de los gases 
de escape

Forward clutch cylinder 
revolution sensor

Vorwärtskupplung-
Zylinderdrehzahlsensor

Capteur de rotation du 
cylindre d'embrayage 
avant

Sensor de rotación del 
cilindro del embra

Front clearance light Vordere 
Begrenzungsleuchte

Feu de gabarit avant Luz de despeje

Front combination light Vordere Kombileuchte Feu commodo arriére Luz de combinación 
delantera

Fuel injection Kraftstoffeinspritzung Injection de carburant Inyección de combustible
Front intermittent timer 
relay

Vorderes Intervallwischer-
Timerrelais

Relais de minuterie essuie-
glace intermittent avant

Relé del temporizador 
intermitente delantero

Fuel heating relay Kraftstoffheizungsrelais Relais de chauffage du 
carburant

Relé dé calentamiento de 
combustible

Fuel level gauge Kraftstoffstandgeber Jauge de niveau de 
carburant

Indicador de nivel de 
combustible

Fuel pressure sensor Kraftstoffdrucksensor Capteur de pression de 
carburant

Sensor de presión del 
combustible

G sensor G-Sensor Capteur de G Sensor G
Gas generator Gasgenerator Générateur de gaz Generador de gas
Generator Generator Dynamo Generador
Glow controller Flammwächter Régulateur de 

préchauffage
Controlador de 
incandescencia

Hazard warning light Warnblinker Feu de détresse Luz de aviso de peligro
Headlight beam leveling 
actuator

Scheinwerfer-Niveau-
Stellelement

Actuateur de réglage des 
projecteurs

Actuador de nivelación del 
haz de los faros

Headlight leveling motor Scheinwerfer-Niveau-
Einstellmotor

Moteur de réglage des 
projecteurs

Motor de nivelación del haz 
de los faros

Heated oxygen sensor Beheizte Lambdasonde Capteur d'oxygène chauffé Sensor de oxígeno 
calentado

Heater blower motor Heizgebläsemotor Moteur de soufflante de 
chauffage

Motor del soplador del 
calefactor

Heater resistor Heizungswiderstand Résisteur de chauffage Resistor del calefactor
High mounted stop light Dritte Bremsleuchte Feu de stop 

supplémentaire
Luz de parada de montaje 
elevado

Ignition coil Zündspule Bobine d'allumage Bobina de encendido
Ignition timing resister Zündverstellungswiderstan

d
Résisteur de calage 
d'allumage

Resistor de puesta a punto 
del encendido

Ignitor Schaltgerät Allumeur Ignitor
Illumination controller Beleuchtungsregler Régulateur d'éclairage Controlador de iluminación
Input sensor Eingabesensor Capteur d' entree Sensor de entrada
Interior (dome) light Innenbeleuchtung 

(Dachhimmelleuchte)
Eclairage intérieur 
(plafonnier)

Luz interior (techo)

Knock sensor Klopfsensor Capteur de cognement Sensor de golpeteo
License plate light Kennzeichenbeleuchtung Éclairage de plaque 

d'immatriculation
Luz de placa de matrícula

Light emitting diode Leuchtdiode Diode à lueurs Diodo emisor de luz
lighting controller Beleuchtungsregler Commande d'éclairage Controlador de luces
Limit switch Grenzschalter Limiteur Interruptor limitador
Lock up solenoid Überbrückungsmagnetvent

il
Solénoïde de verrouillage Solenoide de bloqueo

Meter illumination control Instrumentenbeleuchtungs
regelung

Commande d' éclairage 
des Instruments

Control de Iluminación del 
Medidor

Mode actuator Fahrstufen-Stellelement Actuateur de mode Actuador de modo

English Deutsch Français Español
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Bedradingssystemen: 9A-15

Exhaust gas recirculation Uitlaatgasrecirculatie Ricircolo gas di scarico Kipufogógáz visszavezetés
Forward clutch cylinder 
revolution sensor

Draaisensor vooruit-
koppelingscilinder

Sensore giri cilindro 
frizione marcia avanti

Elülső
kuplunghengerfordulatszá
m szenzor

Front clearance light Parkeerlicht Luce d'ingombro anteriore Elülső helyzetjelző
világítás

Front combination light Combinatielicht Gruppo ottico anteriore Elülső kombinációs
világítás

Fuel injection Brandstofinjectie Iniezione carburante Üzemanyagbefecskendezé
s

Front intermittent timer 
relay

Intermitterende timer-relais 
vooraan

Relè temporizzatore 
intermittenza anteriore

Elülső megszakíto időzítő 
relé

 

Fuel heating relay Brandstofverwarmingsrelai
s

Relè riscaldamento 
carburante

Üzemanyagmelegítő relé

Fuel level gauge Brandstofpeilmeter Indicatore livello 
carburante

Üzemanyagmérő

Fuel pressure sensor Brandstofdruksensor Sensore pressione 
carburante

Üzemanyagnyomás
szenzor

G sensor G-sensor Sensore G G szenzor
Gas generator Gasgenerator Generatore di gas Üzemanyag generátor
Generator Dynamo Alternatore Generátor
Glow controller Voorgloeiregeleenheid Controller candele 

preriscaldo
Izzóvezérlő

Hazard warning light Alarmknipperlicht Luce di emergenza Vészjelző lámpa
Headlight beam leveling 
actuator

Actuator van 
koplamphoogteverstelling

Attuatore correttore assetto 
proiettori

Fényszórósugárerősség
működtető

Headlight leveling motor Koplamphoogteverstellings
motor

Motorino regolazione 
assetto proiettori

Fényszóróerősség motor

Heated oxygen sensor Verwarmde zuurstofsensor Sonda lambda riscaldata Melegített lambda szenzor
Heater blower motor Aanjagermotor Motorino ventilatore 

riscaldatore
Fűtésbefúvó motor

Heater resistor Verwarmingsweerstand Resistore riscaldatore Fűtőellenállás
High mounted stop light Hooggemonteerd remlicht Terza luce di arresto Magasan felszerelt

féklámpa
 

Ignition coil Bobine Bobina di accensione Gyújtótekercs
Ignition timing resister Ontstekingsafstellingsweer

stand
Resistore messa in fase 
accensione

Gyújtóidőzítő ellenállás

Ignitor Ontsteker Candela Gyújtóelem
Illumination controller Verlichtingsregeleenheid Controller illuminazione Világításvezérlő
Input sensor Ingangssensor Sensore ingresso Bemeneti szenzor
Interior (dome) light Interieurverlichting 

(plafond)
Luce interna (plafoniera) Belső (gömbölyített) lámpa

Knock sensor Detonatiesensor Sensore detonazione Kopogási szenzor
License plate light Kentekenplaatverlichting Luce targa Rendszámtábla világítás
Light emitting diode Licht uitstralende diode Diodo luminoso Fénykibocsátó dióda
lighting controller lichtregeleenheid Controller illuminazione Fényvezérlő
Limit switch Eindschakelaar Finecorsa Küszöbkapcsoló
Lock up solenoid Vergrendelingssolenoïde Elettromagnete marcia 

obbligata
Záró szolenoid

Meter illumination control Meterverlichtingsregelaar Comando illuminazione 
strumenti

Mérővilágítás vezérlés

Mode actuator Standactuator Attuatore modalit Módműködtető
Mode control switch Standregelschakelaar Interruttore comando 

modalità
Módvezérlő kapcsoló

English Nederlands Inglese Magyar
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9A-16 Bedradingssystemen: 

Mode control switch Fahrstufenstellschalter Contacteur de commande 
de mode

Interruptor de control de 
modo

Mode select switch Fahrstufenwählschalter Sélecteur de mode Interruptor selector de 
modo

Noise suppressor Störschutz Anti-parasites Supresor de ruidos
O/D cut switch O/D-trennschalter Interrupteur O/D Interruptor de corte de O/D
Oil control valve Öldruckregelventil Vanne de régulation d'huile Válvula de control de 

aceite
Oil level switch Ölpegelschalter Contacteur de niveau 

d'huile
Interruptor de nivel de 
aceite

Oil pressure switch Öldruckschalter Pressostat d'huile Interruptor de presión de 
aceite

Output diagnosis coupler Ausgangsdiagnosestecker Coupleur de diagnostic de 
sortie

Acoplador de diagnótico de 
salida

Output shaft speed sensor Ausgangswellen-
drehzahlsensor

Capteur de vitesse d'arbre 
de sortie

Sensor de velocidad del 
eje de salida

Parking brake switch Handbremsschalter Contacteur de frein à 
mainv

Interruptor del freno de 
estacionamiento

Photo diode Photodiode Photo-diode Foto diodo
Photo transistor Phototransistor Photo-transistor Foto transistor
Piezoelectric element Piezoelement Elément piézoélectrique Elemento piezoeléctrico
Position light Positionsleuchte Feu de position Luz de posición
Pressure regulator Druckregler Régulateur de pression Regulador de presión
Pressure switch Druckschalter Contacteur de pression Interruptor de presión
Rear intermittent timer 
relay

Hinteres Intervallwischer-
Timerrelais

Relais de minuterie essuie-
glace intermittent arrière

Relé del temporizador 
intermitente trasero

Reed switch Reed-Schalter Contacteur à lame Interruptor de lámina
Reference (zener) diode Bezugsdiode (Zenerdiode) Diode (de Zener) de 

référence
Diodo de referencia 
(Zener)

Seat belt switch Sicherheitsgurtschalter Contacteur de ceinture de 
sécurité

Interruptor del cinturón de 
seguridad

Shift illumination Schalt-beleuchtung Témoin de sélection de 
vitesse

Iluminación decambios

Shift lock relay Schaltsperrenrelais Relais de verrouillage de 
changement de vitesses

Relé de bloqueo de cambio

Shift lock solenoid Schaltsperrenmagnet Solénoïde de verrouillage 
de changement de vitesses

Solenoide de bloqueo de 
cambio

Side air-bag inflator Seiten-Airbag-
Gasgenerator

Gonfleur d’airbag latéral Inflador de la bolsa de aire 
lateral

Slide switch Schiebeschalter Contacteur de toit ouvrant Interruptor de 
deslizamiento

Sliding roof Schiebedach Toit ouvrant Techo corredizo
Solenoid valve Magnetventil Electrovanne Válvula de solenoide
Starting motor Starter Moteur de démarrage Motor de arranque
Tail light Heckleuchte Feu arrière Luz de cola
Throttle position sensor Drosselfühler Capteur de position de 

papillon
Sensor de posición de 
mariposa

Tilt switch Neigungsschalter Contacteur de basculage Interruptor de inclinación
Torque sensor Drehmomentsensor Capteur de couple Sensor de torsión
Transmission control 
module

Automatikgetriebe-
Steuergerät

Module de commande de 
transmission

Módulo de control de 
transmisión

Transaxle range switch Fahrbereichsschalter Contacteur de gamme de 
transmission

Interruptor del rango de 
transmisión

English Deutsch Français Español
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Bedradingssystemen: 9A-17

Módválasztó kapcsoló
Zajszűrő
O/D elzáró kapcsoló
Olajvezérlő szelep
Olajszint kapcsoló
Olajnyomás kapcsoló
Kimeneti diagnózis
csatlakozó
Hajtótengely sebesség
szenzor
Kézifék kapcsoló

Fotódióda
Fotótranzisztor
Piezoelektromos elem
Pozíció világítás
Nyomásszabályozó
Nyomás kapcsoló
Hátsó megszakító időzítő
relé
Csőkapcsoló
Referencia (zener) dióda

Biztonsági öv kapcsoló

Fokozatvilágítás

Fokozatrögzítő relé

Váltáslezáró mágnes

Oldalsó légzsák felfúvó

Csúszókapcsoló
Csúszótető
Mágnesszelep
Indítómotor
Hátsó világítás

Fojtószelep pozíció
szenzor
Billentő kapcsoló
Forgatónyomaték szenzor
Átvitelvezérlő modul

Nyomatékváltó kapcsoló

Triplanyomás kapcsoló

Irányjelző világítás

Mode select switch Standkeuzeschakelaar Selettore modalità
Noise suppressor Storingsonderdrukker Filtro antidisturbi
O/D cut switch O/D-annuleerschakelaar Interruttore O/D
Oil control valve Olieregelklep Valvola regolazione olio
Oil level switch Oliepeilschakelaar Interruttore livello olio
Oil pressure switch Oliedrukschakelaar Interruttore pressione olio
Output diagnosis coupler Uitvoerdiagnosestekker Connettore uscita 

diagnostica
Output shaft speed sensor Toerentalsensor van 

uitgaande as
Sensore velocità albero di 
uscita

Parking brake switch Parkeerremschakelaar Trasmettitore freno di 
stazionamento

Photo diode Fotodiode Fotodiodo
Photo transistor Fototransistor Fototransistor
Piezoelectric element Piëzo-elektrisch element Elemento piezoelettrico
Position light Parkeerlicht Luce di posizione
Pressure regulator Drukregelaar Regolatore di pressione
Pressure switch Drukschakelaar Interruttore di pressione
Rear intermittent timer 
relay

Intervaltimerrelais achter Relè  temporizzatore 
intermittenza posteriore

Reed switch Reed-schakelaar Interruttore a lamelle
Reference (zener) diode Referentiediode (zener-

diode)
Diodo di riferimento 
(Zener)

Seat belt switch Veiligheidsgordelschak
elaar

Trasmettitore cintura di 
sicurezza

Shift illumination Schakelverlichting Illuminazione leva 
selettrice

Shift lock relay Schakelvergrendelingsrelai
s

Relè bloccaggio innesto

Shift lock solenoid Schakelblokkeersolenoïde Elettromagnete bloccaggio 
innesto

Side air-bag inflator Opblaaseenheid van zij-
airbag

Dispositivo di gonfiaggio 
airbag laterale

Slide switch Schuifschakelaar Interruttore scorrevole
Sliding roof Schuifdak Tetto scorrevole
Solenoid valve Solenoïdeklep Elettrovalvola
Starting motor Startmotor Motorino di avviamento
Tail light Achterlicht Luce di posizione 

posteriore
Throttle position sensor Gaskleppositiesensor Sensore posizione 

acceleratore
Tilt switch Tuimelschakelaar Interruttore inclinazione
Torque sensor Koppelsensor Sensore di coppia
Transmission control 
module

Transmissie-regelapparaat Modulo comando cambio

Transaxle range switch Transmissiebereikschakela
ar

Interruttore gamma cambio

Triple pressure switch Drievoudige 
drukschakelaar

Triplo interruttore di 
pressione

Turn signal light Richtingaanwijzer Indicatore di direzione

English Nederlands Inglese Magyar

I4RS0B910998D-01



9A-18 Bedradingssystemen: 

Triple pressure switch Dreifachdruckschalter Triple pressostat Interruptor de presión triple
Turn signal light Fahrtrichtungsanzeiger Clignotant Luz de señal de dirección
Tweeter(L) Hochtöner (L) HP aigus (G) Tweeter (Izdo.)
Tweeter(R) Hochtöner (R) HP aigus (D) Tweeter (Dcho.)
Variable resistance Regelwiderstand Résistance variable Resistencia variable
Vehicle speed sensor Fahrtgeschwindigkeitsfühle

r
Capteur de vitesse du 
véhicule

Sensor de velocidad del 
vehículo

Warning controller Warnungsregler Régulateur d'alarme Controlador de aviso
Water-in-fuel sensor Wasser-im-Kraftstoff-

Sensor
Capteur de présence d'eau 
dans le carburant

Sensor de agua en el 
combustible

With Mit Avec Con
Without Ohne Sans Sin

English Deutsch Français Español

I4RS0B910999D-01

Tweeter(L) Hogetonenluidspreker (L) Tweeter (sx)
Tweeter(R) Hogetonenluidspreker (R) Tweeter (dx)
Variable resistance Variabele weerstand Resistenza variabile
Vehicle speed sensor Rijsnelheidssensor Sensore velocità  veicolo
Warning controller Waarschuwingsregeleenhe

id
Controller segnalazioni

Water-in-fuel sensor Water-in-brandstofsensor Sensore presenza acqua 
nel filtro del gasolio

With Met Con
Without Zonder Senza

English Nederlands Inglese Magyar
Csipogó (L)
Csipogó (R)
Változó ellenállás
Járműsebesség szenzor
Figyelmeztető vezérlés

Víz-üzemanyagban 
szenzor
Együtt
Nélkül

I4RS0B910A00D-01



Bedradingssystemen: 9A-19

Bedradingsbundels- en stekkerschema's

Stekkerschema
U4RS0B910A006

Zie “Motorruimte: ”.
Zie “Instrumentenbord: ”.
Zie “Portier, Dak: ”.
Zie “Vloer: ”.
Zie “Achter: ”.

Motorruimte
U4RS0B910A001

A: Accukabel / C: Motorbedradingsbundel (MT, AT)

C: Motorbedradingsbundel

A

C36 
(TO E24)

C17

C18

C19

C35 
(A/T)

C34 
(A/T)

C37

C15

C08 
(M13A)

C16

C02

C03

C10

C09

12

3 4

C31

C33

C29
(A/T)

C28
(A/T)

RHD

C27 
(A/T)

C30
(M/T)

C25 
(A/T)

C24

C25
(M/T)

C26

C07C06

C05C04

C22C35 
(A/T)

C34 
(A/T)

C21

C20

C23

C13

C12

C14

C08
(M15A)

C01

C C40

C41

C39

C38

C11

RHD
LHD

I4RS0B910902-04

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
C01/GRY IAC-klep C21/GRY Dynamo #1
C02/GRY IG-bobine #1 C22/- Dynamo #2
C03/GRY IG-bobine #2 C23/BLK Motor starten #1
C04/GRY Verstuiver 1 C24/- Motor starten #2
C05/GRY Verstuiver 2 C25/GRY Rijsnelheidssensor
C06/GRY Verstuiver 3 C26/GRY Detonatiesensor

C07/GRY Verstuiver 4 C27/BLU (A/
T) Ingangssensor



9A-20 Bedradingssystemen: 

A: Accukabel / C: Motorbedradingsbundel (semi-automatische transmissie)

C: Motorbedradingsbundel

C08/BLK of 
GRY CMP-sensor C28/GRY 

(A/T) Bereiksensor transmissie

C09/GRN ECT-sensor C29/GRY 
(A/T) Schakelsolenoïde

C10/GRY EGR-stappenmotor C30/BLK 
(M/T) Achteruitrijlichtschakelaar

C11/BLK Uitbouwen en inbouwen TP-sensor C31/- Hoofdzekeringenkast
C12/BLK MAP-sensor C33/- Hoofdzekeringenkast
C13/BLK MAF-sensor C34/N(A/T) TCM
C14/BLK Ventilatieklep van EVAP-koolstoffilter C35/N(A/T) TCM
C15/GRY Verwarmde zuurstofsensor 1 C36/N Hoofdbedradingsbundel (naar E24)
C16/GRN Verwarmde zuurstofsensor 2 C37/GRY ECM
C17/BLK A/C-compressor C38/- Lassplitsing

C18/N Oliedruksensor C39/- Lassplitsing
C19/BLU VVT-solenoïde C40/- Lassplitsing
C20/GRY CKP-sensor C41/- Lassplitsing

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

A

C36 
(TO E24)

C53 
(TO E60)

C17

C18

C19

C52 
(RHD)

C51 
(RHD)

C37

C15

C08

C16

C02

C03

C10 C46 C43 C45

C09

1

2

3 4

C31

C33

C48

C47

C49

C25 C50

C24 C44

C26

C07C06

C05C04

C22C52 
(LHD)

C51
(LHD)

C21

C20

C23

C13

C12

C14

C

C40

C41

C39

C38 C30

C42

I4RS0B910903-03

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
C02/GRY IG-bobine #1 C26/GRY Detonatiesensor
C03/GRY IG-bobine #2 C30/GRY Achteruitrijlichtschakelaar
C04/GRY Verstuiver 1 C31/- Hoofdzekeringenkast



Bedradingssystemen: 9A-21

E: Hoofdbedradingsbundel (RHD)

E: Hoofdbedradingsbundel

C05/GRY Verstuiver 2 C33/- Hoofdzekeringenkast
C06/GRY Verstuiver 3 C36/N Hoofdbedradingsbundel (naar E24)
C07/GRY Verstuiver 4 C37/GRY ECM
C08/GRY CMP-sensor C38/- Lassplitsing
C09/GRN ECT-sensor C39/- Lassplitsing
C10/GRY EGR-stappenmotor C40/- Lassplitsing
C12/BLK MAP-sensor C41/- Lassplitsing
C13/BLK MAF-sensor C42/BLK Gaskleppositie-sensor
C14/BLK Ventilatieklep van EVAP-koolstoffilter C43/BLK Selecteerslagsensor
C15/GRY Verwarmde zuurstofsensor 1 C44/BLK Schuifslagsensor
C16/GRN Verwarmde zuurstofsensor 2 C45/BLK Koppelslagsensor
C17/BLK A/C-compressor C46/GRY Motorkoppeling

C18/N Oliedruksensor C47/GRY Schuifmotor
C20/GRY CKP-sensor C48/GRY Selecteermotor
C21/GRY Dynamo #1 C49/BLK Neutraalschakelaar

C22/- Dynamo #2 C50/N Rotatiesensor
C23/BLK Motor starten #1 C51/GRY Regelapparaat semi-automatische transmissie

C24/- Motor starten #2 C52/N Regelapparaat semi-automatische transmissie
C25/GRY Rijsnelheidssensor C53/N Hoofdbedradingsbundel (naar E60)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

5 6

E06

E12

E

E03

E07

E58

E09

E08

E13

E10

E11 E05 E04

E01

E02
E19

721

E34

E31

E32

E24  
(TO C36)

E33

E56 E36
E35

E30

E29

E28

E60  
(TO C53)

E20

E21

E22

E27

E26

E23

E25 E17

E18

E14 E15

E59

A

A

A

A

IF EQPD

I4RS0B910904-06

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
E01/GRY Voorruitwissermotor E22/N Parkeerlicht voor (L)
E02/BRN Remvloeistofniveauschakelaar E23/GRY ECM
E03/BLK ABS-regelapparaat E24/N Motorbedradingsbundel (naar C36)



9A-22 Bedradingssystemen: 

E: Hoofdbedradingsbundel (LHD)

E: Hoofdbedradingsbundel

E04/BLK A/C-druksensor E25/BLK Wieltoerentalsensor (FL)
E05/BLK Wieltoerentalsensor (FR) E26/GRY Hoofdzekeringenkast

E06/N Richtingaanwijzer zijkant (R) E27/BRN Hoofdzekeringenkast
E07/N Parkeerlicht voor (R) E28/BLK Relais nr. 1 van radiateurventilator

E08/BLK Koplamp (R) E29/BLK Relais nr. 2 van radiateurventilator
E09/GRY Richtingaanwijzer voor (R) E30/BLK Relais nr. 3 van radiateurventilator
E10/GRN Motor achterruitsproeier E31/BLK Startmotorrelais
E11/BLU Motor voorruitsproeier E32/BLK Hoofdrelais

E12/BLK (IF 
EQPD) Voormistlicht (R) E33/BLK A/T-relais of relais semi-automatische 

transmissie
E13/YEL Vooruitsensor E34/BLK Voormistlichtrelais
E14/BLK Buitentemperatuursensor E35/BLK Brandstofpomprelais
E15/BLK Claxon E36/BLK A/C-compressorrelais
E17/BLK Radiateurventilatormotor E56/BLK Gasklepmotorrelais

E18/BLK (IF 
EQPD) Voormistlicht (L) E58/GRY Actuator van koplamphoogteverstelling (L)

E19/N Richtingaanwijzer zijkant (L) E59/GRY Actuator van koplamphoogteverstelling (R)
E20/GRY Richtingaanwijzer voor (L) E60/N Motorbedradingsbundel (naar C53)
E21/BLK Koplamp (R)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

5 6

E06

E12

E

E03

E07

E58

E09

E08

E10

E11 E05 E04

E01

E02
E19

721

E34

E31

E32

E24  
(TO C36)

E33

E56 E36
E35

E30

E29

E28

E20

E21

E22

E27

E26

E23

E25 E17 E13

E18

E14 E15

E59

A

A

A

A

IF EQPD

E60  
(TO C53)

I4RS0B910905-05

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
E01/GRY Voorruitwissermotor E22/N Parkeerlicht voor (L)
E02/BRN Remvloeistofniveauschakelaar E23/GRY ECM
E03/BLK ABS-regelapparaat E24/N Motorbedradingsbundel (naar C36)



Bedradingssystemen: 9A-23

Instrumentenbord
U4RS0B910A002

E: Hoofdbedradingsbundel  en stuurbekrachtigingsdraad (RHD)

E: Hoofdbedradingsbundel

E04/BLK A/C-druksensor E25/BLK Wieltoerentalsensor (FL)
E05/BLK Wieltoerentalsensor (FR) E26/GRY Hoofdzekeringenkast

E06/N Richtingaanwijzer zijkant (R) E27/BRN Hoofdzekeringenkast
E07/N Parkeerlicht voor (R) E28/BLK Relais nr. 1 van radiateurventilator

E08/BLK Koplamp (R) E29/BLK Relais nr. 2 van radiateurventilator
E09/GRY Richtingaanwijzer voor (R) E30/BLK Relais nr. 3 van radiateurventilator
E10/GRN Motor achterruitsproeier E31/BLK Startmotorrelais
E11/BLU Motor voorruitsproeier E32/BLK Hoofdrelais

E12/BLK (IF 
EQPD) Voormistlicht (R) E33/BLK A/T-relais of relais semi-automatische 

transmissie
E13/YEL Vooruitsensor E34/BLK Voormistlichtrelais
E14/BLK Buitentemperatuursensor E35/BLK Brandstofpomprelais
E15/BLK Claxon E36/BLK A/C-compressorrelais
E17/BLK Radiateurventilatormotor E56/BLK Gasklepmotorrelais

E18/BLK (IF 
EQPD) Voormistlicht (L) E58/GRY Actuator van koplamphoogteverstelling (L)

E19/N Richtingaanwijzer zijkant (L) E59/GRY Actuator van koplamphoogteverstelling (R)
E20/GRY Richtingaanwijzer voor (L) E60/N Motorbedradingsbundel (naar C53)
E21/BLK Koplamp (R)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

J/B

E54E53E49E51E52

E48 
E50

E

Power steering wire

E47 E42E61

E43

E45 
(TO L02)

E44 
(TO L03)

E46

E40

E39

E41

E37 
 (TO G35) 

E38  
(TO G36) 

8

I4RS0B910906-02

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

E37/GRY Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G35)

E44/YEL Vloerbedradingsbundel (naar L03)

E38/N Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G36) E45/N Vloerbedradingsbundel (naar L02)

E39/BRN J/B E46/BLU BCM



9A-24 Bedradingssystemen: 

E: Stuurbekrachtigingsdraad

E: Hoofdbedradingsbundel  en stuurbekrachtigingsdraad (LHD)

E: Hoofdbedradingsbundel

E: Stuurbekrachtigingsdraad

E40/N J/B E47/N Remlichtschakelaar
E41/N J/B E48/BLU Stuurbekrachtigingsdraad (naar E50)
E42/N J/C E49/BLK P/S-regelapparaat
E43/N J/C E61/BLK Gaspedaalsensor

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
E50/BLU Hoofdbedradingsbundel (naar E48) E53/BLK P/S-koppelsensor
E51/BLU P/S-regelapparaat E54/GRY P/S-motor
E52/BLK P/S-regelapparaat

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

J/B

E54 E53 E49 E51 E52

E48 
E50

E

Power steering wire

E47E42 E61

E43

E45 
(TO L02)

E44 
(TO L03)

E46

E40

E39

E41

E37 
(TO G35) 

E38  
(TO G36) 

8

I4RS0B910907-02

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

E37/GRY Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G35)

E44/YEL Vloerbedradingsbundel (naar L03)

E38/N Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G36) E45/N Vloerbedradingsbundel (naar L02)

E39/BRN J/B E46/BLU BCM
E40/N J/B E47/N Remlichtschakelaar
E41/N J/B E48/BLU Stuurbekrachtigingsdraad (naar E50)
E42/N J/C E49/BLK P/S-regelapparaat
E43/N J/C E61/BLK Gaspedaalsensor

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
E50/BLU Hoofdbedradingsbundel (naar E48) E53/BLK P/S-koppelsensor
E51/BLU P/S-regelapparaat E54/GRY P/S-motor
E52/BLK P/S-regelapparaat



Bedradingssystemen: 9A-25

G: Instrumentenbordbedradingsbundel (RHD)

G: Instrumentenbordbedradingsbundel

J/B

9

10

G33

G32

G34

G35
 (TO E37)

G36
 (TO E38)

G31

G29

G23

G22 G41

G21

G28

G20

G27

G26

11 12 G03 
(TO L33)

G04
(TO L32)

G01

G02

G42

G43 
(TO L51)

G10 G11 G14 G15

G25

G24

G12 G13

G17

G19 G44

G18 G45

G06

G05

G

G09

G37

G40

A

A IF EQPD

I4RS0B910908-03

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
G01/YEL Actuator buiten-/recirculatielucht G24/BLK ICM

G02/N Afstandsbediende ontvanger G25/N COMB-schakelaar
G03/N Vloerbedradingsbundel (naar L33) G26/YEL Opblaaseenheid bestuurdersairbag

G04/YEL Vloerbedradingsbundel (naar L32) G27/N COMB-schakelaar
G05/N Aanjagermotor G28/GRY COMB-meter
G06/N Verwarmingsweerstand G29/GRN Voormistlichtschakelaar
G09/N EVAP-thermistor G31/N J/C

G10/BLK Opblaaseenheid passagiersairbag G32/N J/B
G11/N Alarmknipperlichtenschakelaar G33/N J/B

G12/BLU Audio G34/N J/B
G13/N Navigatie G35/GRY Hoofdbedradingsbundel (naar E37)

G14/GRN Multi-informatiedisplay G36/N Hoofdbedradingsbundel (naar E38)
G15/GRY J/C G37/BLU BCM

G17/N J/C G40/N Schakelaar van 
koplamphoogteverstelling

G18/GRN Standregelschakelaar G41/GRY ILL-uitschakelaar
G19/BRN Aanjagerschakelaar G42/N Slimme ECM
G20/BLK Data-link-stekker G43/GRY Vloerbedradingsbundel (naar L51)

G21/N IG-schakelaar G44/BLK Sigarettenaansteker
G22/N Hoofdschakelaar (contactslot) G45/BLK Sigarettenaansteker ILL

G23/BLK COMB-schakelaar



9A-26 Bedradingssystemen: 

G: Instrumentenbordbedradingsbundel (LHD)

G: Instrumentenbordbedradingsbundel

J/B

9

10

G33

G32

G34

G35
 (TO E37)

G36
 (TO E38)

G31

G29

G23

G22

G41

G21

G28

G20

G27

G26

1112G03 
(TO L33)

G04
(TO L32)

G02

G42

G43 
(TO L51)

G10

G11G14G15

G25

G24

G12G13 G01

G17

G19G44

G18G45

G06

G05

GG09

G37

G40

G39

A

A IF EQPD

I4RS0B910909-03

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
G01/YEL Actuator buiten-/recirculatielucht G24/BLK ICM

G02/N Afstandsbediende ontvanger G25/N COMB-schakelaar
G03/N Vloerbedradingsbundel (naar L33) G26/YEL Opblaaseenheid bestuurdersairbag

G04/YEL Vloerbedradingsbundel (naar L32) G27/N COMB-schakelaar
G05/N Aanjagermotor G28/GRY COMB-meter
G06/N Verwarmingsweerstand G29/GRN Voormistlichtschakelaar
G09/N EVAP-thermistor G31/N J/C

G10/YEL Opblaaseenheid passagiersairbag G32/N J/B
G11/N Alarmknipperlichtenschakelaar G33/N J/B

G12/BLU Audio G34/N J/B
G13/N Navigatie G35/GRY Hoofdbedradingsbundel (naar E37)

G14/GRN Multi-informatiedisplay G36/N Hoofdbedradingsbundel (naar E38)
G15/GRY J/C G37/BLU BCM

G17/N J/C G39/N DRL-regeleenheid

G18/GRN Standregelschakelaar G40/N Schakelaar van 
koplamphoogteverstelling

G19/BRN Aanjagerschakelaar G41/GRY ILL-uitschakelaar
G20/BLK Data-link-stekker G42/N Slimme ECM

G21/N IG-schakelaar G43/GRY Vloerbedradingsbundel (naar L51)
G22/N Hoofdschakelaar (contactslot) G44/BLK Sigarettenaansteker

G23/BLK COMB-schakelaar G45/BLK Sigarettenaansteker ILL



Bedradingssystemen: 9A-27

Portier, Dak
U4RS0B910A003

J: Draad voor- en achterportier en verbindingsdraad achterportier / K: Dakdraad (RHD)

J: Voorportierdraad (bestuurderszijde)

J: Voorportierdraad (passagiersszijde)

J: Achterportierdraad

K02

K

K01

J/B

J04 J16
(TO L13)

J02

J03

J06

J07 J27

J08 J26

J20

JJ01
(TO L07)

J17 J09 
(TO L31)

J12

J10 J28 J13

J29

J25

J

J

J22

J21 
(TO L37)

J14

J11 J15

J05

J

I4RS0B910910-03

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
J01/N Vloerbedradingsbundel (naar L07) J06/N Voorportierslotschakelaar (bestuurderszijde)

J02/BLK Hoge-tonenluidspreker (bestuurderszijde) J07/N Schakelaar van elektrisch verstelbare 
spiegel (bestuurderszijde)

J03/N Motor van elektrisch verstelbare spiegel 
(bestuurderszijde) J08/BLU Hoofdschakelaar van elektrische 

ruitbediening
J04/N Voorluidspreker (bestuurderszijde) J26/N Deurantenne (bestuurderszijde)

J05/GRY Voorportierruitmotor (bestuurderszijde) J27/N Aanvraagschakelaar (bestuurderszijde)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
J09/N Vloerbedradingsbundel (naar L03) J14/GRY Voorportierruitmotor (passagierszijde)

J10/BLK Hoge-tonenluidspreker (passagierszijde) J15/N Hulpschakelaar van elektrische ruitbediening

J11/N Motor van elektrisch verstelbare spiegel 
(passagierszijde) J28/N Deurantenne (passagierszijde)

J12/N Voorluidspreker (passagierszijde) J29/N Aanvraagschakelaar (passagierszijde)
J13/N Voorportierslotmotor (passagierszijde)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
J16/N Vloerbedradingsbundel (naar L13) J21/N Vloerbedradingsbundel (naar L37)
J17/N Achterluidspreker (R) J22/N Achterluidspreker (L)
J20/N Achterportierslotmotor (R) J25/N Achterportierslotmotor (L)



9A-28 Bedradingssystemen: 

K: Dakdraad

J: Draad voor- en achterportier en verbindingsdraad achterportier / K: Dakdraad (LHD)

J: Voorportierdraad (bestuurderszijde)

J: Voorportierdraad (passagiersszijde)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
K01/N J/B K02/GRY Interieurverlichting

K02 K

K01J/BJ12 J16
(TO L13)

J10

J11

J13

J15 J29

J28 J20

JJ09
(TO L31)

J17 J01 
(TO L07)

J04

J02 J26 J06

J27

J25

J

J
J22

J08

J21 
(TO L37)

J05

J03 J07

J14

J

I4RS0B910911-03

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
J01/N Vloerbedradingsbundel (naar L07) J06/N Voorportierslotschakelaar (bestuurderszijde)

J02/BLK Hoge-tonenluidspreker (bestuurderszijde) J07/N Schakelaar van elektrisch verstelbare 
spiegel (bestuurderszijde)

J03/N Motor van elektrisch verstelbare spiegel 
(bestuurderszijde) J08/BLU Hoofdschakelaar van elektrische 

ruitbediening
J04/N Voorluidspreker (bestuurderszijde) J26/N Deurantenne (bestuurderszijde)

J05/GRY Voorportierruitmotor (bestuurderszijde) J27/N Aanvraagschakelaar (bestuurderszijde)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
J09/N Vloerbedradingsbundel (naar L03) J14/GRY Voorportierruitmotor (passagierszijde)

J10/BLK Hoge-tonenluidspreker (passagierszijde) J15/N Hulpschakelaar van elektrische ruitbediening

J11/N Motor van elektrisch verstelbare spiegel 
(passagierszijde) J28/N Deurantenne (passagierszijde)

J12/N Voorluidspreker (passagierszijde) J29/N Aanvraagschakelaar (passagierszijde)
J13/N Voorportierslotmotor (passagierszijde)



Bedradingssystemen: 9A-29

J: Achterportierdraad

K: Dakdraad

Vloer
U4RS0B910A004

L: Vloerbedradingsbundel, ACC-contactdraad, Kentekenplaatdraad / R: Brandstofpompdraad (RHD, 5dr)

L: Vloerbedradingsbundel

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
J16/N Vloerbedradingsbundel (naar L13) J21/N Vloerbedradingsbundel (naar L37)
J17/N Achterluidspreker (R) J22/N Achterluidspreker (L)
J20/N Achterportierslotmotor (R) J25/N Achterportierslotmotor (L)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
K01/N J/B K02/GRY Interieurverlichting

L48

L60

L59

L47

14

L43

L42
(TO O01)

L40

L41

L33
(TO G03)

L51
(TO G43)

L32
(TO G04) L46 L50

ACC socket wire

Licence
plate
wire

L02 
(TO E45)

L03 
(TO E44)

L01

L04

L05

L06

L07
(TO J01)

L54
(##)

L55
(##)

L08

L09

15 16

L23 
(A/T)

17 18

L31 
(TO J09)

L24

13

L20
L19

L66

R02
L15 
R01

L21 
L22

L12

L10
L11

L13 
(TO J16)

L14

L26

L25

L27

L30 L29

L17 L18

L36 L35 L65

L37
(TO J21)

L34

L38

L16 L52
(##)

L49

L28 
L44

L

J/B

R ##: Automated Manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie

I4RS0B910979D-01

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L01/BLU BCM L27/BLK Parkeerremschakelaar

L02/N Hoofdbedradingsbundel (naar E45) L28/BLU ACC-contactdraad (naar L44)
L03/YEL Hoofdbedradingsbundel (naar E44) L29/PNK A/B SDM

L04/YEL J/B
L29/BRN (Met 
zij-A/B, gordijn-
A/B-systeem)

A/B SDM

L05/N J/B L30/YEL Zij-airbagopblaaseenheid (passagierszijde)



9A-30 Bedradingssystemen: 

L: ACC-contactdraad

L: Kentekenplaatdraad

R: Brandstofpompdraad

L06/N J/B L31/N Voorportierdraad (passagiersszijde) (naar 
J09)

L07/N Voorportierdraad (bestuurderszijde) 
(naar J01) L32/YEL Instrumentenpaneelbedradingsbundel (naar 

G04)

L08/N J/C L33/N Instrumentenpaneelbedradingsbundel (naar 
G03)

L09/N J/C L34/N Voorportierschakelaar (passagiersszijde)
L10/BLK Gordelvoorspanner (bestuurderszijde) L35/N Zij-airbagsensor  (passagierszijde)

L11/N Zij-airbagsensor  (bestuurderszijde) L36/BLK Gordelvoorspanner (passagierszijde)

L12/N Voorportierschakelaar 
(bestuurderszijde) L37/N Achterportierdraad (L) (naar J21)

L13/N Achterportierdraad (R) (naar J16) L38/N Wieltoerentalsensor (LA)
L14/N Wieltoerentalsensor (RA) L40/N Achterportierschakelaar (L)

L15/GRY Brandstofpompdraad (naar R01) L41/BLK Zijgordijnairbag (L)
L16/N Achterportierschakelaar (R) L42/N Achterklepdraad (naar O01)
L17/N Hooggemonteerd remlicht L43/N Combinatielicht achter (L)

L18/BLK Zijgordijnairbag (R) L51/GRY Instrumentenpaneelbedradingsbundel (naar 
G43)

L19/GRY Verlichting bagageruimte
L52/N (semi-
automatische 
transmissie)

Regelapparaat semi-automatische 
transmissie

L20/N Combinatielicht achter (R)
L54/N (semi-
automatische 
transmissie)

Schakelaar versnellingshendel semi-
automatische transmissie

L21/N Kentekenplaatdraad (naar L22)
L55/N (semi-
automatische 
transmissie)

Versnellingshendel semi-automatische 
transmissie

L23/N(A/T) A/T-keuzehendel L59/GRY Achterantenne
L24/GRY J/C L60/GRY Achtermistlicht

L25/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(bestuurderszijde) L65/BRN Binnenantenne

L26/N Veiligheidsgordelschakelaar L66/BRN Bagage-antenne

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L44/BLU Vloerbedradingsbundel (naar L28) L49/BLK Sigarettenaansteker

L46/N ACC-contact L50/BLK Sigarettenaansteker ILL

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L22/N Vloerbedradingsbundel (naar L21) L48/N Kentekenplaatverlichting nr. 2
L47/N Kentekenplaatverlichting nr. 1

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
R01/GRY Vloerbedradingsbundel (naar L15) R02/ORN Brandstofpomp en -meter



Bedradingssystemen: 9A-31

L: Vloerbedradingsbundel, ACC-contactdraad, Kentekenplaatdraad / R: Brandstofpompdraad (LHD, 5dr)

L: Vloerbedradingsbundel

L60

L59

14

L43

L42
(TO O01)

L40

L18

L46 L50

ACC socket wire

L32 
(TO G04)

L33 
(TO G03)

L51 
(TO G43)

L52
(##)

L31
(TO J09)

L54
(##)

L23
(A/T)

L55
(##)

L08

L09

15 1617 18

L07 
(TO J01)

L03 
(TO E44)

L02
(TO E45)

L24L26

L06L04

13

L20

L19

L66

R02 L63L61
L15 
R01

L34

L36
L35

L13 
(TO J16)

L14

L62

L30 L64

L27

L25 L29

L17 L41

L10 L11 L65

L37
(TO J21)

L12

L38

L16 L01L05 L49L28 
L44

L

R

L48

L47

Licence
plate
wire

L21 
L22

##: Automated Manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie

I4RS0B910980D-01

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L01/BLU BCM L29/PNK A/B SDM

L02/N Hoofdbedradingsbundel (naar E45)
L29/BRN (Met 
zij-A/B, gordijn-
A/B-systeem)

A/B SDM

L03/YEL Hoofdbedradingsbundel (naar E44) L30/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(passagierszijde)

L04/YEL J/B L31/N Voorportierdraad (passagiersszijde) (naar 
J09)

L05/N J/B L32/YEL Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G04)

L06/N J/B L33/N Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G03)

L07/N Voorportierdraad (bestuurderszijde) 
(naar J01) L34/N Voorportierschakelaar (passagierszijde)

L08/N J/C L35/N Zij-airbagsensor  (passagierszijde)
L09/N J/C L36/BLK Gordelvoorspanner (passagierszijde)

L10/BLK Gordelvoorspanner (bestuurderszijde) L37/N Achterportierdraad (L) (naar J21)
L11/N Zij-airbagsensor  (bestuurderszijde) L38/N Wieltoerentalsensor (LA)



9A-32 Bedradingssystemen: 

L: ACC-contactdraad

L: Kentekenplaatdraad

R: Brandstofpompdraad

L12/N Voorportierschakelaar 
(bestuurderszijde) L40/N Achterportierschakelaar (L)

L13/N Achterportierdraad (R) (naar J16) L41/BLK Zijgordijnairbag (L)
L14/N Wieltoerentalsensor (RA) L42/N Achterklepdraad (naar O01)

L15/GRY Brandstofpompdraad (naar R01) L43/N Combinatielicht achter (L)

L16/N Achterportierschakelaar (R) L51/GRY Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G43)

L17/N Hooggemonteerd remlicht
L52/N (semi-
automatische 
transmissie)

Regelapparaat semi-automatische 
transmissie

L18/BLK Zijgordijnairbag (R)
L54/N (semi-
automatische 
transmissie)

Schakelaar versnellingshendel semi-
automatische transmissie

L19/GRY Verlichting bagageruimte
L55/N (semi-
automatische 
transmissie)

Versnellingshendel semi-automatische 
transmissie

L20/N Combinatielicht achter (R) L59/GRY Achterantenne
L21/N Kentekenplaatdraad (naar L22) L60/GRY Achtermistlicht

L23/N(A/T) A/T-keuzehendel L61/N Stoelverwarming (bestuurderszijde) en 
gordelschakelaar

L24/GRY J/C L62/N Stoelverwarming (passagierszijde)

L25/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(bestuurderszijde) L63/YEL Stoelverwarmingsschakelaar 

(bestuurderszijde)

L26/N Veiligheidsgordelschakelaar L64/GRN Stoelverwarmingsschakelaar 
(passagierszijde)

L27/BLK Parkeerremschakelaar L65/BRN Binnenantenne
L28/BLU ACC-contactdraad (naar L44) L66/BRN Bagage-antenne

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L44/BLU Vloerbedradingsbundel (naar L28) L49/BLK Sigarettenaansteker

L46/N ACC-contact L50/BLK Sigarettenaansteker ILL

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L22/N Vloerbedradingsbundel (naar L21) L48/N Kentekenplaatverlichting nr. 2
L47/N Kentekenplaatverlichting nr. 1

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
R01/GRY Vloerbedradingsbundel (naar L15) R02/ORN Brandstofpomp en -meter



Bedradingssystemen: 9A-33

L: Vloerbedradingsbundel, ACC-contactdraad, Kentekenplaatdraad / R: Brandstofpompdraad (RHD, 3dr)

L: Vloerbedradingsbundel

L60

L59

14

L43

L42
(TO O01)

L41

L33
(TO G03)

L51
(TO G43)

L32
(TO G04) L46 L50

ACC socket wire

L02 
(TO E45)

L03 
(TO E44)

L01

L04

L05

L06

L07
(TO J01)

L54
(##)

L55
(##)

L08

L09

15 16

L23 
(A/T)

17 18

L31 
(TO J09)

L24

13

L20

L19

L66

R02
L15 
R01

L11L12

L14

L26

L25 L10

L27

L30 L29 L67

L17L68 L18

L38 L35 L65

L34

L36

L52
(##)

L49

L28 
L44

L

J/B

R

L48

L47

Licence
plate
wire

L21 
L22

##: Automated Manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie

I4RS0B910981D-01

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L01/BLU BCM L28/BLU ACC-contactdraad (naar L44)

L02/N Hoofdbedradingsbundel (naar E45) L29/PNK A/B SDM

L03/YEL Hoofdbedradingsbundel (naar E44)
L29/BRN (Met 
zij-A/B, gordijn-
A/B-systeem)

A/B SDM

L04/YEL J/B L30/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(passagierszijde)

L05/N J/B L31/N Voorportierdraad (passagiersszijde) (naar 
J09)

L06/N J/B L32/YEL Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G04)

L07/N Voorportierdraad (bestuurderszijde) (naar 
J01) L33/N Instrumentenpaneelbedradingsbundel 

(naar G03)
L08/N J/C L34/N Voorportierschakelaar (passagiersszijde)
L09/N J/C L35/N Zij-airbagsensor  (passagierszijde)

L10/BLK Gordelvoorspanner (bestuurderszijde) L36/BLK Gordelvoorspanner (passagierszijde)
L11/N Zij-airbagsensor  (bestuurderszijde) L38/N Wieltoerentalsensor (LA)
L12/N Voorportierschakelaar (bestuurderszijde) L41/BLK Zijgordijnairbag (passagierszijde)
L14/N Wieltoerentalsensor (RA) L42/N Achterklepdraad (naar O01)



9A-34 Bedradingssystemen: 

L: ACC-contactdraad

L: Kentekenplaatdraad

R: Brandstofpompdraad

L15/GRY Brandstofpompdraad (naar R01) L43/N Combinatielicht achter (L)

L17/N Hooggemonteerd remlicht L51/GRY Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G43)

L18/BLK Zijgordijnairbag (bestuurderszijde)
L52/N (semi-
automatische 
transmissie)

Regelapparaat semi-automatische 
transmissie

L19/GRY Verlichting bagageruimte
L54/N (semi-
automatische 
transmissie)

Schakelaar versnellingshendel semi-
automatische transmissie

L20/N Combinatielicht achter (R)
L55/N (semi-
automatische 
transmissie)

Versnellingshendel semi-automatische 
transmissie

L21/N Kentekenplaatdraad (naar L22) L59/GRY Achterantenne
L23/N(A/T) A/T-keuzehendel L60/GRY Achtermistlicht
L24/GRY J/C L65/BRN Binnenantenne

L25/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(bestuurderszijde) L66/BRN Bagage-antenne

L26/N Veiligheidsgordelschakelaar L67/N Achterluidspreker (R)
L27/BLK Parkeerremschakelaar L68/N Achterluidspreker (L)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L44/BLU Vloerbedradingsbundel (naar L28) L49/BLK Sigarettenaansteker

L46/N ACC-contact L50/BLK Sigarettenaansteker ILL

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L22/N Vloerbedradingsbundel (naar L21) L48/N Kentekenplaatverlichting nr. 2
L47/N Kentekenplaatverlichting nr. 1

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
R01/GRY Vloerbedradingsbundel (naar L15) R02/ORN Brandstofpomp en -meter



Bedradingssystemen: 9A-35

L: Vloerbedradingsbundel, ACC-contactdraad, Kentekenplaatdraad / R: Brandstofpompdraad (LHD, 3dr)

L: Vloerbedradingsbundel

L60

L59

14

L43

L42
(TO O01)

L18

L46 L50

ACC socket wire

L32 
(TO G04)

L33 
(TO G03)

L51 
(TO G43)

L52
(##)

L31
(TO J09)

L54
(##)

L23
(A/T)

L55
(##)

L08

L09

15 1617 18

L07 
(TO J01)

L03 
(TO E44)

L02
(TO E45)

L24L26

L06L04

13

L20

L19

L66

R02 L63L61
L15 
R01

L35

L34

L14

L62

L30 L64

L27
L36

L67L25 L29

L17 L41

L38 L11 L65

L12L68

L10

L01L05 L49L28 
L44

L

R

L48

L47

Licence
plate
wire

L21 
L22

##: Automated manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie

I4RS0B910982D-01

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

L01/BLU BCM
L29/BRN (Met 
zij-A/B, gordijn-
A/B-systeem)

A/B SDM

L02/N Hoofdbedradingsbundel (naar E45) L30/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(passagierszijde)

L03/YEL Hoofdbedradingsbundel (naar E44) L31/N Voorportierdraad (passagiersszijde) (naar 
J09)

L04/YEL J/B L32/YEL Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G04)

L05/N J/B L33/N Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G03)

L06/N J/B L34/N Voorportierschakelaar (passagierszijde)

L07/N Voorportierdraad (bestuurderszijde) (naar 
J01) L35/N Zij-airbagsensor  (passagierszijde)

L08/N J/C L36/BLK Gordelvoorspanner (passagierszijde)
L09/N J/C L38/N Wieltoerentalsensor (LA)

L10/BLK Gordelvoorspanner (bestuurderszijde) L41/BLK Zijgordijnairbag (passagierszijde)
L11/N Zij-airbagsensor  (bestuurderszijde) L42/N Achterklepdraad (naar O01)
L12/N Voorportierschakelaar (bestuurderszijde) L43/N Combinatielicht achter (L)



9A-36 Bedradingssystemen: 

L: ACC-contactdraad

L: Kentekenplaatdraad

R: Brandstofpompdraad

L14/N Wieltoerentalsensor (RA) L51/GRY Instrumentenpaneelbedradingsbundel 
(naar G43)

L15/GRY Brandstofpompdraad (naar R01)
L52/N (semi-
automatische 
transmissie)

Regelapparaat semi-automatische 
transmissie

L17/N Hooggemonteerd remlicht
L54/N (semi-
automatische 
transmissie)

Schakelaar versnellingshendel semi-
automatische transmissie

L18/BLK Zijgordijnairbag (bestuurderszijde)
L55/N (semi-
automatische 
transmissie)

Versnellingshendel semi-automatische 
transmissie

L19/GRY Verlichting bagageruimte L59/GRY Achterantenne
L20/N Combinatielicht achter (R) L60/GRY Achtermistlicht

L21/N Kentekenplaatdraad (naar L22) L61/N Stoelverwarming (bestuurderszijde) en 
gordelschakelaar

L23/N(A/T) A/T-keuzehendel L62/N Stoelverwarming (passagierszijde)

L24/GRY J/C L63/YEL Stoelverwarmingsschakelaar 
(bestuurderszijde)

L25/YEL Zij-airbagopblaaseenheid 
(bestuurderszijde) L64/GRN Stoelverwarmingsschakelaar 

(passagierszijde)
L26/N Veiligheidsgordelschakelaar L65/BRN Binnenantenne

L27/BLK Parkeerremschakelaar L66/BRN Bagage-antenne
L28/BLU ACC-contactdraad (naar L44) L67/N Achterluidspreker (R)
L29/PNK A/B SDM L68/N Achterluidspreker (L)

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L44/BLU Vloerbedradingsbundel (naar L28) L49/BLK Sigarettenaansteker

L46/N ACC-contact L50/BLK Sigarettenaansteker ILL

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
L22/N Vloerbedradingsbundel (naar L21) L48/N Kentekenplaatverlichting nr. 2
L47/N Kentekenplaatverlichting nr. 1

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
R01/GRY Vloerbedradingsbundel (naar L15) R02/ORN Brandstofpomp en -meter



Bedradingssystemen: 9A-37

Achter
U4RS0B910A005

O: Bedradingsbundel achterklep, draad achterruitverwarming

O: Bedradingsbundel achterklep

O: Achterruitverwarmingsdraad

O Rear defogger wire

O01
(TO L42)

O02

O03

19

O04

O05

O06

20
I4RS0A910970-01

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie

O01/N Vloerbedradingsbundel (naar L42) O04/N Vergrendelingssolenoïde 
bedradingsbundel achterklep

O02/BLK Achterruitverwarming (+) O05/GRN Vergrendelingsschakelaar 
bedradingsbundel achterklep

O03/N Achterruitwissermotor

Nr./Kleur Aansluitpositie Nr./Kleur Aansluitpositie
O06/BLK Achterruitverwarming (–)



9A-38 Bedradingssystemen: 

Massapunt

Massapunt
U4RS0B910C001

Zie “Stekkerschema: ”.

20

19

13
LHD Shown

RHD Shown

(LH)

14 (RH)

3 4

2

5 6

17

8

9

10

FWD

FWD

(RH)

11 12 (LH)

15 16
FWD

18

FWD

FWD

7 21

1

I4RS0B910916-03



Bedradingssystemen: 9A-39

Voedingsschema

Voedingsschema
U4RS0B910D001

G32

J/B

3

WHT/BLU

4G21 3

1 2

10

BLK

21

BLK/GRY

10A15A30A

5 64 7 8 9 10 12

2E27 1

WHT

13 14 16 19 20 21

BLU BLU/YEL

6

BLK/YEL

5

YEL/BLU

7

PNK

8 9

WHT/RED

RED GRN

12

WHT

WHT

GRY

14

WHT/GRN

19

WHT/BLU

20 21

WHT/REDWHT/BLU

16

15A

11

BLK

11

50A15A 30A 50A30A 30A 30A 30A 15A 15A 15A

BLK

2E26 1

WHT/BLU

C31

C33

1

1

WHT

BLK

 Main fuse box

Starting motor
"A-1"

Generator
"A-2"

 Battery

80A

50A50A

3
80A

46
80A

47 2

1

E40 1WHT

"Junction Block
Inner circuit"

J/B (E40-      )

YEL

"Junction Block
Inner circuit"

J/B (G32-      )

2

1

"Junction Block
Inner circuit"

J/B (E39-      )7

J/B (G32-      )4

GRN/WHT

 Individual circuit fuse box

+B1

LOCK

ACC

ON

ST

ACC IG1 IG2 ST
OUT

IN

+B2

6

GRN

J/B (G32-      )2

5BLU

J/B (G32-      )5

IF EQPD

W

B

18

YEL/BLU

18

15A

E37 
G35

2

I4RS0B910917-04



9A-40 Bedradingssystemen: 

Zekeringen en beschermde onderdelen
U4RS0B910D002

De onderstaande tabel beschrijft voor iedere zekering welke onderdelen deze beschermt.

Zekeringen in hoofdzekeringenkast
U4RS0B910D003

Nr. Zekering Beschermd circuit

80 A
Alle elektrische circuits
Accu
Dynamo

50 A LAMPJE

50 A IG-schakelaar
Aannvullende zekeringenkast nr. 2 (in J/B)

80 A Individuele circuitzekeringenkast
80 A Individuele circuitzekeringenkast

2

3

47

46

1

I4RS0B910974-01



Bedradingssystemen: 9A-41

Individuele circuitzekeringenkast nr. 1
U4RS0B910D004

“MTA” wordt weergegeven op het deksel van de zekeringenkast voor de semi-automatische transmissie.

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

USE  THE  DESINGNATED  FUSES 
AND  RELAYS  ONLY.

Relay #1

"A-4" 

E28

Relay #2

"A-4" 

E29

Relay #3

"A-4" 

E30

"A-5" 

E35

Relay Relay

"D-3" 

E34

Compressor
Relay

"E-1" 

E36

A/T relay

"A-6" 

E33

"A-9" 

E33

Main relay

"A-5" 

E32

Starting  
motor
 relay

"A-1" 

E31

Throttle  
motor
 relay

"A-9" 

E56

IF EQPD

Automated
Manual
Transaxle

A/T

Automated
Manual
Transaxle

Automated Manual
Transaxle relay

I4RS0B910918-05

Nr. Zekering Beschrijving op het deksel Beschermd circuit
30 A HTR FAN Verwarmingsrelais
15 A FI Hoofdrelais
10 A A/C CPRSR A/C-compressorrelais
15 A AT ETM A/T-relais
15 A STOP LAMP Remlichtschakelaar
30 A ABS MOT ABS-regelapparaat
30 A ST MOT Startmotorrelais
50 A MTA Relais semi-automatische transmissie
50 A EPS Regelapparaat stuurbekrachtiging
30 A IG ACC IG-schakelaar

30 A RDTR FAN Relais nr. 1 van radiateurventilator
Relais nr. 2 van radiateurventilator

BLANK BLANK BLANK
30 A ABS SOL ABS-regelapparaat

BLANK BLANK BLANK
15 A THR MOT Gasklepmotorrelais
15 A FR FOG Voormistlichtrelais
15 A H/L L Koplamp (L)
15 A H/L R Koplamp (R)



9A-42 Bedradingssystemen: 

Individuele circuitzekeringenkast nr. 2 (In J/B)
U4RS0B910D005

22

28

23

29

37

24

30

38

25

31

39

26

32

40

27

33

41

34

42

35

43

36

44

45
USE  THE  DESINGNATED  FUSES AND  RELAYS  ONLY.

I4RS0A910907-01

Nr. Zekering Beschrijving op het deksel Beschermd circuit
BLANK BLANK BLANK

15 A IG COIL

ECM
Brandstofpomprelais
Dynamo
Relais nr. 1 verwarmde zuurstof
Relais nr. 2 verwarmde zuurstof
ICM
Bobine (IG coil) nr. 1
Bobine (IG coil) nr. 2

10 A BACK

Achteruitrijlichtschakelaar (M/T)
Actuator buiten-/recirculatielucht
Standregelschakelaar
A/C-paneel (auto / handmatig)
Transmissiebereiksensor (A/T)
Actuator van koplamphoogteverstelling (L)
Actuator van koplamphoogteverstelling (R)
Schakelaar van koplamphoogteverstelling
Slimme ECM

10 A METER
BCM
COMB-meter
Relais richtingaanwijzer

15 A ACC 1 BCM
Elektrisch verstelbare spiegel

15 A ACC 2

ACC-contact of sigarettenaansteker
Audio
Multi-informatiedisplay
Slimme ECM

15 A WIPER

COMB-schakelaar
Motor achterruitsproeier
Achterruitwissermotor
Relais achterruitwisser
Motor voorruitsproeier
Voorruitwissermotor
DRL-regeleenheid



Bedradingssystemen: 9A-43

“MTA” wordt weergegeven op het deksel van de zekeringenkast voor de semi-automatische transmissie.

10 A IG1 SIG

A/T-relais (A/T)
Regelapparaat stuurbekrachtiging
Regelapparaat semi-automatische transmissie
Remlichtschakelaar

15 A A/BAG A/B SDM
10 A ABS ABS-regelapparaat
10 A TAIL COMB-schakelaar

BLANK BLANK BLANK
20 A D/L BCM
10 A IMMOBI BLANK

10 A ST SIG Startmotorrelais
Neutraalschakelaar

15 A SEAT HTR Stoelverwarmingsschakelaar (bestuurderszijde)
Stoelverwarmingsschakelaar (passagierszijde)

10 A IG2 SIG Verwarmingsrelais
15 A RR FOG Achtermistlichtschakelaar

15 A RADIO

Audio
BCM
COMB-meter
DLC
ECM
Interieurverlichting
Verlichting bagageruimte
Hoofdschakelaar (contactslot)
Multi-informatiedisplay
TCM
Slimme ECM

20 A RR DEF Achterruitverwarmingsrelais

15 A HAZ-HORN Claxonrelais
Relais richtingaanwijzer

10 A MTA
Regelapparaat semi-automatische transmissie
Schakelaar versnellingshendel semi-automatische 
transmissie

20 A P/WT BLANK

30 A P/W

Hoofdschakelaar elektrisch bediende voorruit
Hulpschakelaar elektrisch bediende voorruit
Hulpschakelaar elektrisch bediende achterruit (R)
Hulpschakelaar elektrisch bediende achterruit (L)

Nr. Zekering Beschrijving op het deksel Beschermd circuit



9A-44 Bedradingssystemen: 

Aftakblok (J/B)-stekker / Zekeringenschema
U4RS0B910D006

BCM-zijde

2 1

6 5 34

4 3 2

12

1

1114 1315

59 8 7

17

6

1619 1820
10 6 5 4 3 2

8
1

710 912 11

3 4 65

21
10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

G34G33 G32

BCM (J/B side connector)
3 41 2 5 151412131011986 7 1716 18 21221920 23

23 22 21 2019 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5

11

6

129 1087

21 43

I4RS0A910908-01



Bedradingssystemen: 9A-45

Zekeringzijde

1 2

3

4

5

1 2
3

4
1 2

3

4

1 2
3

4

1 2
3

4

Heater relay

Relay

2 3 4121 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

43 5 6

12 141110 15

721

13 1698

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

4 3 2 1
10 9 8 7 6 5

654321 7
111098 15141312 16

9 8 7 6 5 4 3 2 1
13 12 11 101718 16 15 14

13141516 9101112 8
567 234 1

3 2 14

E39

L05

E40 L04

L06

E41

H

Relay

Relay

1 2
3
4
65
87

4 356

1214 11 1015

7 2 1

1316 9 8

3 4 5 6

1 2

K01

6 5 4 3

2 1

Flasher relay

I4RS0A910909-01



9A-46 Bedradingssystemen: 

Binnencircuit aftakblok (overzicht)
U4RS0B910D007

1 IG2FL

2

6

Lamp FL (FL BOX)

1 A/B CONT

4 A/B SIG

3 K-LINE

2 A/B SIGNAL

9 A/B SIGNAL

8 K-LINE

23

11 BCM ;IG1

22 D/UL-IN

21 D/L-IN
D/SL-IN

18 SECURITY IN

6 Serial OUT

14 TAIL BCM WNG, etc

12 ANSWER BACK

17 RR DEF CONTROL

1 D/L (+B)

2 BCM

15 DEICER CONTROL

10 ACC (BCM)

7 DOME LP CONT

20 GND (POWER)

16 R-WIP (CONT)

3 SIGNAL GND (BCM)

7 IG

1 LP-L

5 LP-R

8 +B
6 SW-L

3 GND

4 SW-R

2 HAZ

D
O

M
E

 L
P

 P
O

W
E

R

5

D
O

M
E

 L
P

 D
O

O
R

4

*

3

G
N

D
 (

R
oo

f)

6

H
T

R

4

S
ta

rt
er

 S
W

1

IG
 2

5

A
C

C
 S

W

3

IG
2S

W

2

IG
 1

18

10

7G33
4

15G34
7G34
19G34
1G34
12G33
9G33
11G34
3G34
2G34
8G34
16

6G33
6G34
5G33
8

10

5

11G33
13G34
4G34
1G33
20G34

2G33
9G34
3G33
12G34
14G34

10E39
5E41

12E41
9E41

14E41
1E41
8E41
2E41

11E41
3E41
6E39
5E39

16E41
7E41
4E39
2E39
9E39
3E39
7E39

10E41

*
DEF LP

RR FOG SW

*
TAIL SW (Upper)

TAIL SW (HAZ,ASH,ILL)
TURN-L
TURN-R

METER (L)
METER (R)

HAZARD SW
HORN SW

Serial INF DISP
A/C PANEL

*
MTR Power,etc

IMMOBI IG
A/C PANEL

*
*

RADIO, CLOCK
A/B SIG

CIGAR

*
F-WIP

*
*

GND (IP)
SIGNAL GND (IP)

*
*

*
IG Coil, etc

EPS AT
ABS CONT

BACK (SHIFT)
STOP SW

ABS CONT

EPI
BUL IN
HORN

FR TURN (R)

FR TURN (L)
POSI LP

*
EPI

*
F-Washer

F.WIP
HTR Fuse (30A)

ST RLY COIL

4

L0
5

15

L0
5

16

L0
5

5

L0
5

9

L0
5

2 12

L0
5

13

L0
6

14

L0
6

7

L0
6

15

L0
6

14

L0
5

11

L0
5

6

L0
6

5

L0
6

8

L0
5

7

L0
5

6

L0
5

18

L0
5

3

L0
5

1

L0
5

10

L0
5

9

L0
6

10

L0
6

1

L0
6

3

L0
6

2

L0
6

8

L0
6

11

L0
6

4

L0
6

S
IG

N
A

L 
G

N
D

 (
F

L)
S

E
AT

 H
E

AT
E

R
P

/W

R
-W

IP
 (

+)
R

-W
IP

 (
-) *

A
C

C
 S

O
C

K
E

T
R

/C
 M

IR
 (

A
C

C
) * * *

LU
G

G
A

G
E

 L
A

M
P

##
# * *

R
R

 D
E

F
H

T
R

 M
IR

 (
L)

H
T

R
 M

IR
 (

R
)

P
/W

 D
R

TA
IL

 L
P,

 L
IC

E
N

S
E

R
-T

U
R

N
 (

L)
R

R
-T

U
R

N
 (

R
)

D
/U

L

D
/L

D
-S

L
B

U
L-

L
S

TO
P

 L
P ##* *

IG COIL 15A

METER 10A

A/BAG 15A

IG1 SIG 10A

ABS 10A

BACK 10A

TAIL 10A

D/L 20A

P/WT 20A

RR DEF 20A

RR FOG 15A

MTA 10A

ACC 1 15A

ACC 2 15A

WIPER 15A

P/W 30A

*Spare-1

SEAT HTR 15A

IG2 SIG 10A

ST SIG 10A

HAZ-HORN 15A

IMMOBI 10A

*Spare-2

RR DEF RLY

DEICER RLY

HORN RLY

P-WIP RLY

HEATER RLY

G34

G34

G33

G34

G33
G34

G33

L0
5

RADIO 15A

To instrument panel harness  
(G32)

To roof harness  
(K01)

To instrument panel  
harness  
(G33 , G34 )

To main harness  
(E39 , E41)

To floor harness (L05 , L06 )

To main 
harness  
(E40)

BCM

To flasher
relay

To floor 
harness  
(L04)

* : Not used

  ##: Automated Manual Transaxle
###: Automated Manual Transaxle
        Shift Lever SW
  ##: Semi-automatische transmissie
###: Keuzehendelschakelaar

semi-automatische transmissie
I4RS0B910983D-01



Bedradingssystemen: 9A-47

Binnencircuit aftakblok (detail)
U4RS0B910D008

BCM (J/B side connector)

3 41 2 5 151412 1310 11986 7 1716 18 21 2219 20 23

1 2 3 4 5
7 8 11

6
129 103 4 65

21

G33G32 G34

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

3 4 5 6
1 2

K01

2 3 41 43 5 6
12 141110 15

721
13 1698

654321 7
111098 15141312 16

L04 L06

E41

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

E39

L05

E40

IMMOBI IG

IG1

IG Coil, etc

E39 E41E40BCM G34G33G32 K01 L04 L05 L06

IG COIL

IG1

15A

METER 10A

A/BAG 15A

2

6

5

13

J/B

Connector No. / Terminal No.

BCM ;IG1

MTR Power, etc

A/B CONT

K-LINE

K-LINE

A/B SIGNAL

A/B SIGNAL

A/B SIG

A/B SIG

IG1 SIG 10A EPS AT

ABS CONT

STOP SW

ABS CONT

STOP LP

EPI

BUL IN

BUL-L

BACK (SHIFT)

H/L LVL SW

6

1

3

2

4

8

11

9

12

9

14

1

2

3

8

2

11

8

ABS 10A

BACK 10A

AUTOMATED MANUAL TRANSAXLE
11

1

(Continued)

 Individual circuit fuse box No.2
(In J/B)

23

25

30

29

31

24

I4RS0B910919-04



9A-48 Bedradingssystemen: 

BCM (J/B side connector)

3 41 2 5 151412 1310 11986 7 1716 18 21 2219 20 23

1 2 3 4 5
7 8 11

6
129 103 4 65

21

G33G32 G34

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

3 4 5 6
1 2

K01

2 3 41 43 5 6
12 141110 15

721
13 1698

654321 7
111098 15141312 16

L04 L06

E41

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

E39

L05

E40

E39 E41E40BCM G34G33G32 K01 L04 L05 L06

11

J/B

Flasher Relay
7 8 2

51463

6

12

3

6

9

3

12

1

5

1

19

14

3

7

16

2

15

1

10

1
Serial OUT

Serial  INF DISP

HORN SW

HORN RELAY

GND SW-L SW-R LP-L LP-R

IG +B HAZ

HORN

SECURITY IN

ANSWER BACK

HAZARD SW

METER (R)

FR TURN (R)

METER (L)

RR-TURN (R)

FR TURN (L)

R-TURN (L)

TURN-R

TAIL SW
(HAZ, ASH,ILL)

TURN-L

POSI LP

TAIL LP,
LICENSE

TAIL BCM,
WNG, etc

Lamp FL (FL BOX)

TAIL SW (Upper)TAIL 10A

+B

D/L 20A

P/WT 20A

D/L (+B)

P/W DR

32

(Continued)

 Individual circuit fuse box No.2
(In J/B)

32

34

44

(Continued)

12

34

5

Connector No. / Terminal No.

2

18

I4RS0B910971-02



Bedradingssystemen: 9A-49

E39 E41E40BCM G34G33G32 K01 L04 L05 L06J/B

7

17

10

8

5

4

14

11

2

6

3

(Continued)

DEF LP

RR DEF 

6
HTR MIR (R)

7
HTR MIR (L)

RR DEF 
CONTROL

RR-DEF RLY

EPI

A/C PANEL

LUGGAGE LAMP

BCM

DOME LP  
POWER

RR FOG SW

DEICER LP

DEICER

DEICER 
CONTROL

DEICER
RLY

RR DEF

RR FOG

MTA

RADIO

HAZ-HORN

20A

15A

10A

15A

15A

IMMOBI 10A

2

41

39

43

40

42

35

(Continued)

 Individual circuit fuse box No.2 (In J/B)

"MTA" is shown on the fuse box cover for the Automated Manual
Transaxle.

12

34

Connector No. / Terminal No.

BCM (J/B side connector)

3 41 2 5 151412 1310 11986 7 1716 18 21 2219 20 23

1 2 3 4 5
7 8 11

6
129 103 4 65

21

G33G32 G34

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

3 4 5 6
1 2

K01

2 3 41 43 5 6
12 141110 15

721
13 1698

654321 7
111098 15141312 16

L04 L06

E41

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

E39

L05

E40

15

SHIFT LEVER SW
AUTOMATED MANUAL TRANSAXLE

I4RS0B910920-06



9A-50 Bedradingssystemen: 

(Continued)

BCM (J/B side connector)

3 41 2 5 151412 1310 11986 7 1716 18 21 2219 20 23

1 2 3 4 5
7 8 11

6
129 103 4 65

21

G33G32 G34

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

3 4 5 6
1 2

K01

2 3 41 43 5 6
12 141110 15

721
13 1698

654321 7
111098 15141312 16

L04 L06

E41

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

E39

L05

E40

E39 E41E40BCM G34G33G32 K01 L04 L05 L06

9

J/B

10

11

13

12

3

1

16

1

9

1

3

16

15

5

ACC (BCM)

R/C MIR (ACC)

RADIO, CLOCK
5

CIGAR

ACC SOCKET

IG2FL

R-WIP RLY

R-WIP (+)

F-Washer

F.WIP

F-WIP

P/W

SEAT HEATER

IG2SW

R-WIP (CONT)

R-WIP (-)

ACC 1

P/W

SEAT HTR

15A

ACC 2 15A

30A

WIPER 15A

15A

(Continued)

26

27

28

45

 Individual circuit fuse box No.2 (In J/B)

37

5ACC SW

4

43

21

Connector No. / Terminal No.

6

IG2

I4RS0B910921-03



Bedradingssystemen: 9A-51

BCM (J/B side connector)

3 41 2 5 151412 1310 11986 7 1716 18 21 2219 20 23

1 2 3 4 5
7 8 11

6
129 103 4 65

21

G33G32 G34

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

3 4 5 6
1 2

K01

2 3 41 43 5 6
12 141110 15

721
13 1698

654321 7
111098 15141312 16

L04 L06

E41

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

E39

L05

E40

E39 E41E40BCM G34G33G32 K01 L04 L05 L06J/B

9

3

3

20

3

4

(Continued)

GND (IP)
POWER GND

BCM SIG GND

GND (Roof)

GND (POWER)

SIGNAL 
GND (FL)

SIGNAL 
GND (IP)

SIGNAL 
GND (BCM)

4

4

10

Starter SW

ST RLY COILST SIG 10A
36

 Individual circuit fuse box No.2
(In J/B)

7

6

HEATER RLY

HTR

HTR Fuse 
(30A)

IG2 SIG 10A
38

5

7

DOME LP DOOR

DOME LP CONT

21

22

10

9

D/L-IN

D/L

D/UL-IN

D/UL

23

1

D/SL-IN

D/SL

35

2 1

Connector No. / Terminal No.

5 6

I4RS0B910922-02



9A-52 Bedradingssystemen: 

Elektrisch schema

Elektrisch schema
U4RS0B910E033

Zie “A-1 Elektrisch schema starten: ”.
Zie “A-2 Elektrisch schema laden: ”.
Zie “A-3 Elektrisch schema ontsteking: ”.
Zie “A-4 Elektrisch schema koeling: ”.
Zie “A-5 Elektrisch schema motor en A/C-regeling: ”.
Zie “A-6 Elektrisch schema A/T-regeling: ”.
Zie “A-7 Elektrisch schema startblokkeersysteem: ”.
Zie “A-8 Elektrisch schema carrosserieregeling: ”.
Zie “A-9 Elektrisch schema semi-automatische transmissie: ”
Zie “B-1 Elektrisch schema voorruitwisser- en sproeier: ”.
Zie “B-2 Elektrisch schema achterruitwisser- en sproeier: ”.
Zie “B-3 Elektrisch schema achterruitverwarming: ”.
Zie “B-4 Elektrisch schema elektrische ruitbediening: ”.
Zie “B-5 Elektrisch schema elektrische deurvergrendeling: ”.
Zie “B-6 Elektrisch schema elektrisch verstelbare spiegel: ”.
Zie “B-7 Elektrisch schema claxon: ”.
Zie “B-8 Elektrisch schema stoelverwarming: ”
Zie “B-9 Elektrisch schema slimme sleutel: ”
Zie “C-1 Elektrisch schema combinatiemeter (Meter): ”.
Zie “C-2 Elektrisch schema combinatiemeter (indicator): ”.
Zie “C-3 Elektrisch schema combinatiemeter (waarschuwingslicht): ”.
Zie “A-1 Elektrisch schema koplamp: ”.
Zie “D-2 Elektrisch schema parkeer-, achter-, en kentekenplaatlicht: ”.
Zie “D-3 Elektrisch schema mistlamp voor: ”.
Zie “D-4 Elektrisch schema binnenverlichting: ”.
Zie “D-5 Elektrisch schema interieurlicht: ”.
Zie “D-6 Elektrisch schema richtingaanwijzer en alarmknipperlicht: ”.
Zie “D-7 Elektrisch schema remlicht: ”.
Zie “D-8 Elektrisch schema achteruitrijlicht: ”.
Zie “D-9 Elektrisch schema koplamphoogteverstelling: ”
Zie “D-10 Elektrisch schema mistlamp achter: ”
Zie “E-1 Elektrisch schema verwarming: ”.
Zie “F-1 Elektrisch schema airbag: ”.
Zie “F-2 Elektrisch schema antiblokkeersysteem: ”.
Zie “F-3 Elektrisch schema stuurbekrachtiging: ”.
Zie “G-1 Elektrisch schema audio: ”.
Zie “G-2 Elektrisch schema multi-informatiedisplay / accessoirecontact: ”.
Zie “G-4 Elektrisch schema navigatie: ”



Bedradingssystemen: 9A-53

A-1 Elektrisch schema starten
U4RS0B910E001

2C09

LT GRN

1

C12C13 C11

C37

C37

Knock
sensor

C19

ECM

C04 2

1

C05 2

1

C06 2

1

C07 2

1
#2#1 #3 #4

BLU/REDBLU/WHTBLU/YEL BLU/GRN

BLK/RED

BLU/BLK

EVAP
canister
purge
valve

C14

ECT 
sensor

ORN

MAF sensor

4

4

MAP 
sensor

Throttle
position
sensor

Weld spliceC41

ORN ORN ORN

GRY

2

1

"A-4"

3

5Lg

30A

RDTR  
FAN

14

Relay #1

Throttle
motor
relay

BLU/REDLT GRNBLU/ORN RED/YEL

BR

46E23 45 32

1

2

1

29171621

24 2526 27

43 2 1

5

BLK/RED

1

2

3 1

3

2

2

3

54 55

RED/BLK GRY/RED GRY/RED

GRY/BLU

53 14

E24 C36

8

7

C26

RED

1

56

VVT 
solenoid

1

2

60 59

BLK/RED

C38 Weld splice

BLK/REDBLK/RED YEL/BLU BLK/RED

BLK/RED

BLK/RED

BLK/RED

E281

2

4

3

E56

GRN/BLK GRY

BLK/YEL

GRY/BLU

52

YEL/RED

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

15A

THR
MOR

18

YEL/GRN

M/T,A/T

M/T,A/T

Automated Manual
Transaxle
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9A-54 Bedradingssystemen: 

A-2 Elektrisch schema laden
U4RS0B910E002

4E24
C36

BLK/WHT

BLK/WHT

BLK/WHT

80A

Main fuse box

C22

J/B

1C33

IG COIL1
15A

23

Generator IC 
regulator

1

E41 5

C21 2 1

WHT/BLU

WB

BCM

"A-8"

16

WHT/BLU

BLK

Weld splice

C39
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Bedradingssystemen: 9A-55

A-3 Elektrisch schema ontsteking
U4RS0B910E003

15A

4E24
C36

2

C02 1 3

IG COIL #1

C03

BLK

BLK/WHTGRN/YEL

BLK/WHT

J/B

ECM

GY GW

23 IG COIL

BLK

BLK

IG COIL #2

E41 5

3

GRN/WHT

1 3

2

C37 56

Weld
 splice

C39

BLK/WHT

BLK/WHT
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9A-56 Bedradingssystemen: 

A-4 Elektrisch schema koeling
U4RS0B910E004

E17

M

1

3

2

1

7

"A-5"

G

LT GRN

"A-5"

Lg

BRN/WHT

BW

BLK/YEL BLK/YEL

BR

Relay #1

E28 3

5

BLU/RED

Relay #2

E29

3

2

1

Relay #3

E30 5

3

1

2

2 4

GRY

GRN

BLU/RED

BLU/WHT

BLU/RED BLU/RED BLU/BLK

GRN

GRY

30A

RDTR  
FAN

14

E32 4

3

15A
FI5

2

1

5

Main relay

BLK

BLK

BLK/RED

ECM

ECM

 Individual circuit 
fuse box (No.1)
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Bedradingssystemen: 9A-57

A-5 Elektrisch schema motor en A/C-regeling
U4RS0B910E005

1

YEL/RED

E45
L02

5

C36 
E24

3

9

L15
R01

4 2

PNK YEL/RED

P

PNK YEL/RED

1 4

3

3 1

E24 C36

BLK/ORN

BLK/ORN

BLK/ORN

BLK/ORN

3

15

BLK
2 3

R02

3 2

And
fuel gauge

Main  
relay

1

1

BLK/WHT

BLK/WHT
C39 Weld splice

GRN/WHT BLK/WHT BLK/WHT BLK/WHT

IG COIL J/B5
15A

FI

BLK/YEL

E32 4

3

2

1

15A

23

BRN/WHT

BW

YR

6
10A

A/C
COMP

Compressor 
relay

E36

Relay

BLU/YEL

Compressor

C17 1

E41 5

E24 C36

4

E24 
C36

11

BLK/WHT

C15 C16

Heated oxygen
sensor #1

BLK/RED

WHT

Heated oxygen
sensor #2

BRN

BLK/WHT

RED/BLU

2
C37

3

3 4 2 1 3 4 2 1

46 10 57 47 11

YEL

51PNK

ECM

41

32

WHT

WHT

BLK/RED

BLK/RED

BLK/RED

BLK/RED

E23 47 60 15 29 1

GRY

E35 2 3

1 4

ORN

24

BLK

BLK

YEL

50

BLK/RED

16

18

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

J/C

L24 B

B
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9A-58 Bedradingssystemen: 

2C09

LT GRN

1

C12C13 C11

C37

C37

Knock
sensor

C19

ECM

C04 2

1

C05 2

1

C06 2

1

C07 2

1
#2#1 #3 #4

BLU/REDBLU/WHTBLU/YEL BLU/GRN

BLK/RED

BLU/BLK

EVAP
canister
purge
valve

C14

ECT 
sensor

ORN

MAF sensor

4

4

MAP 
sensor

Throttle
position
sensor

Weld spliceC41

ORN ORN ORN

GRY

2

1

"A-4"

3

5Lg

30A

RDTR  
FAN

14

Relay #1

Throttle
motor
relay

BLU/REDLT GRNBLU/ORN RED/YEL

BR

46E23 45 32

1

2

1

29171621

24 2526 27

43 2 1

5

BLK/RED

1

2

3 1

3

2

2

3

54 55

RED/BLK GRY/RED GRY/RED

GRY/BLU

53 14

E24 C36

8

7

C26

RED

1

56

VVT 
solenoid

1

2

60 59

BLK/RED

C38 Weld splice

BLK/REDBLK/RED YEL/BLU BLK/RED

BLK/RED

BLK/RED

BLK/RED

E281

2

4

3

E56

GRN/BLK GRY

BLK/YEL

GRY/BLU

52

YEL/RED

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

15A

THR
MOR

18

YEL/GRN

M/T,A/T

M/T,A/T

Automated Manual
Transaxle
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Bedradingssystemen: 9A-59

J/C

E43

DLC

G20

G37 5

E46 9E38 
G36

14

C36 
E24

15

BLK/ORN

BLK/ORN

BLK/ORN

4

BLK

11

J/C

G15

5

4

5 16

WHT/RED

8

WHT/RED

C37

GRN/YELGRN/WHT

5 6

YG

BRN

B

P/S
Cont.M

4

"F-3"

25

A

A

D

E

PPL/WHT

PPL/WHT

PPL/WHT

YEL/GRN

WHT/RED

BLK

9

A

PPL

E42

PPL

J/C

ECM

E39 4

J/B
15A

RADIO40

E23

E23

YEL/BLKYEL/REDRED/BLU

13 2826 20

BLK

2 C37

M/T,
Automated
Manual
Transaxle

A/T

48

GYGW

IG COIL #1IG COIL #2

Navigation

"A-3"

"G-4"

GRN/WHT

WHT/REDGRN/WHT

P

7

BCM

Starting motor
relay

"A-1"

Transaxle 
range sensor

YG
"A-1"

ICM

"A-7"

P/S
Cont.M

"F-3"
YBYRRB GW

"D-7"
Brake light switch

J/B

E41 1

2

J/C

G17 B

B

PW

8

G33 5

WHT/BLKRED/BLK

RB WB
"A-8"

146

BCM

A

J/C J/C

E43

E42A
PPL

P

C

WHT

W

Starting motor
relay

"A-1"

30
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9A-60 Bedradingssystemen: 

J/C

E43

DLC

G20

G37 5

E46 9E38 
G36

14

C36 
E24

15

BLK/ORN

BLK/ORN

BLK/ORN

4

BLK

11

J/C

G15

5

4

5 16

WHT/RED

8

WHT/RED

C37

GRN/YELGRN/WHT

5 6

YG

BRN

B

P/S
Cont.M

4

"F-3"

25

A

A

D

E

PPL/WHT

PPL/WHT

PPL/WHT

YEL/GRN

WHT/RED

BLK

9

A

PPL

E42

PPL

J/C

ECM

E39 4

J/B
15A

RADIO40

E23

E23

YEL/BLKYEL/REDRED/BLU

13 2826 20

BLK

2 C37

M/T,
Automated
Manual
Transaxle

A/T

48

GYGW

IG COIL #1IG COIL #2

Navigation

"A-3"

"G-4"

GRN/WHT

WHT/REDGRN/WHT

P

7

BCM

Starting motor
relay

"A-1"

Transaxle 
range sensor

YG
"A-1"

ICM

"A-7"

P/S
Cont.M

"F-3"
YBYRRB GW

"D-7"
Brake light switch

J/B

E41 1

2

J/C

G17 B

B

PW

8

G33 5

WHT/BLKRED/BLK

RB WB
"A-8"

146

BCM

A

J/C J/C

E43

E42A
PPL

P

C

WHT

W

Starting motor
relay

"A-1"

30
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Bedradingssystemen: 9A-61

ECM

WHT

GRN

BCM

Relay #2 Relay #3

Acceleration pedal sensor

Throttle position sensor

Throttle sensor

SUB

openclose

opencloseopenclose

openclose

MAIN
SUBMAIN

Throttle
motor

G

"A-4"

E23 48

REDBRNGRNBLUREDYELWHTBLKWHTGRNREDLT GRN/RED LT GRN/BLK

E46

3 18

TCM

WHT RED

7 17

C37

C34

1 2E61 2 3C42 1 2 5 6 4 3 1 5 6 4

12 13

R W

5041424054434445 51 36 34 52 37 35E23C37

A/T

Automated Manual Transaxle

TCM
(##)

WHT RED

2 1

C37

C52

12 13

GRY/BLU

10

7

PPL/WHT

23

22

Automated Manual Transaxle
Automated
Manual
Transaxle

BLK

31

21

##: Automated Manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie
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9A-62 Bedradingssystemen: 

A-6 Elektrisch schema A/T-regeling
U4RS0B910E006

GRN/YEL

Brake
light

switch

E47

GRN/YEL

C35 20 8 7 19 18

E24 C36

9 8 5 3 6 2

GRN/YEL

Back-up light

20
RED

"D-8"

R

Transaxle 
range sensor

TCM

L23

4

A/T select 
switch

A/T shift 
lever

BLK/ORN

16

OFF ON

RED

1

RED

BLK

PNK/BLK

GRN/ORN LT GRN/BLK

C28

P
R N D 2

L

PNK/BLK

1

2

E24 C36

17
PNK/BLK

BLK

6

3

BLK/ORN

18

L24

J/C

E45 
L02

4

J/C

E43

BCM

DLC

G20 7

G37 5

E46 9

4

BLK

BLK

11

BLK

J/C

G15

3

G36 
E38

14

E24 
C36

15

BLK/ORNBLK/ORN

5

23

GRN

RED/BLK
7

E24 
C36 19

E41 14

RED/BLK

PNK

15A

STOP
LAMP

8

GRN/WHT

GW

"D-7"

Brake light 
switch

3

4

J/B

L01 8

1

24
10A

BACK

B

B

A

A

A

A

PPL/WHT

PPL/WHT

PPL/WHT

D

E

LT GRN

P
"A-5"

Vehicle speed 
 sensor

PPL

25

R

C36
E24

5

Lg

GY

PB

PW

9

A

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

WHT/BLK

RED/BLK

RB WB

BCM

"A-8"

146

BLK/ORN

15A
RADIO

40

G33 5

WHT/RED

B

B

J/C

G17

1

WHT/RED

WHT/RED

1

16

J/C

E42
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Bedradingssystemen: 9A-63

ORNGRY

2

TCM

Lock up
solenoid

A/T fluid
temperature

sensor

Shift
solenoid 

No.2

Shift
solenoid

No.1

1112

C29 16

BLK/YEL

3

2

BRN

10

1542 145

49

Timing 
solenoid

WHT/BLK WHT/BLU

Pressure 
control 
solenoid

LT GRN/BLK

38

Shift solenoid

LT GRNBLU/BLK

5

ECM

WHT REDWHT/RED

WHT/RED

E24
C36

18

C37

BLK

BLK BLK

E39 4

WHT/RED

24C34 7 17

23 116

12 13

E23 2

J/B

15A

RADIO40
15A

AT
ETM

7

6

LT GRN/BLK

WHT BLK

6 16

2 1C27

Input sensor

C35C34

E33

5 2

3 1

YEL/BLU

10A

IG1 SIG29

E41 12

E

E

J/C

E43

BLK

BLK

2

BLK

A/T relay

YEL/BLK

5 3

E24
C36

6

YEL/BLK

 Individual circuit 
fuse box (No.1)
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9A-64 Bedradingssystemen: 

A-7 Elektrisch schema startblokkeersysteem
U4RS0B910E007

ECMICM

DLC

G20 4

10

J/C

G15

5

5 7

11 3

IG COIL

G34 6

J/B

29

15A

23

BLK/WHT

13 28

YEL/BLK

YBYR

E38 
G36 14

C36 
E24

15

BLK/ORN

BLK/ORN

BLK/ORN

BLK

J/C

E43

BCM

G37 5

E46 9

16

WHT/RED

E233G24 1 4

BLK/ORN

2

E38 
G36

515

G33 5

15A

RADIO40

E41 5

YEL/REDYEL/BLK

WHT/RED
BLK/WHT

J/C

G17

PPL/WHT

PPL/WHT

D

E

PPL/WHT

B

B

A

A

B

B

YEL/RED

9

A

BLK/ORN

BLK BLK

WHT/BLK

RED/BLK

RB WB
"A-8"

146

BCM

E42
J/C
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Bedradingssystemen: 9A-65

A-8 Elektrisch schema carrosserieregeling
U4RS0B910E008

1E46 2

WHTRED

4G37 2

WHTRED

3

G20

1

6 14

WHT/BLKRED/BLK

PNKLT GRN

G37

DLC

4

11

BLK

BLK

A

A

J/C

G15

13 14 12

 Receiver

5

PPL/WHT

"A-5""F-2" "F-3"

9E46

PPL/WHT

ECM

E

D

J/C

E DE43

PPL/WHTPPL/WHT

P/S
Cont.M

ABS
Cont.M

E42

R W

PW

PPL/WHT

PW PW PW
"A-6"

TCM

E38 
G36

14 E24 
C36

15

BLK/ORN

5

3

J/B

15A

RADIO40

G33 5

WHT/RED

WHT/RED

BLK/ORN

7 16

B

B

J/C

G17

BLK/ORN

"C-1,"C-2","C-3"

"B-2"
Switch

21G37 22

GRNBLU/BLK

BB G

WHT/RED

BWPLg
"B-5"

R W

"A-5"

J/C

9

BLK

A

RB WB

ECM

BCM

BRN/WHT

1

1
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9A-66 Bedradingssystemen: 

15 7

"D-5"

"A-6"

A/T

GRY/RED

16

A

A

B

B

G37

BLU/YEL

BLU/YEL

J/C

G17

J/C

G17

G22

1

4

Main switch
(Key switch)

RADIO

G33 5

15A

40

WHT/RED

WHT/RED

YEL/RED

YEL/BLK1E14

2

Ambient
temperature 

sensor

"B-5"
Switch

6L01 14 16 17 12 5

RED/BLKBRN/YEL

LT GRN/BLK

BRN

GRY/WHT

GRY

Parking
brake
switch

Seat
belt

switch

"C-3"

RBBY

8

LT GRN

A/T shift
lever

115

RED/BLK

Lg

GR

Oil
pressure

switch

Brake
fluid
level

switch

BRB

E46

10E46 8

LgB B GW G

Main switch
"B-5"

Front door 
switch

Front door 
switch

Rear door  
switch

"D-5"

"D-5"

BRBR

BLK/RED

J/B

BCM

BLU
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Bedradingssystemen: 9A-67

18 17

GRN/WHT BRN

"E-1"

Mode control
switch

G37

Flasher relay RelayRelay

H

12

"Junction Block
Inner circuit"

J/B (BCM-  12  ) J/B (BCM-  18  )

16 18

J/B (BCM-  16 )

J/B

"B-5""B-5""B-5"
"B-5"

11

9L06

L08

22

10

21

BE

E

Rear

J/B

GRN

GRN

RED/BLU

B

L09

RED/BLU
GRN RED/BLU

GRN

RED/BLU

B

110

BE

GRN/RED RED/BLUBLU/YEL

Rear end

L01 4

WHT

Rear end
door lock

switch

3

"D-5"

BLK/YEL

L01

Luggage compartment light

7

6K01

Interior light

"D-5"

WHT/RED

WR

J/B side connector (BCM)A

A

A

BY

GW B

W

BY GR RB GG RB G RB G RB

"B-5"

Solenoid Motor (R)

"B-5"

Rear

Motor (L)

J/C J/C

"B-3"

Mode control
switch

BCM

BLK/YEL

BY

BLK/YEL

"D-5"

Solenoid

Rear end
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9A-68 Bedradingssystemen: 

50A

3

J/B

15A

RADIO40

2

15A

ACC 126

10 1

20A

D/L34

11

10A

METER25

Main fuse box

WHT

E40 2

20

Heater relay

"Junction Block
Inner circuit"

Relay
J/B (BCM-  20  )J/B (BCM-  17  )

17

2L04

9

3

8

3

B

B

G33

3

4L05

10

J/C

G15

BLK/ORN

BLK/ORN

16

BLK/ORN

"F-1"

YEL PPL/WHT

A/B
SDM

14

3 16E41 7G34

Front
position

light

"D-2"
"D-2"

J/B

RED/YEL RED/YEL

J/C

L08

L09

C

A C

Tail light 
 (L)

Licence plate  
light

"D-2"

Y PW

"A-2"

Generator

E46 4

WHT/BLU

WB

RY RY

RY RY RY

Tail light 
 (R)

"D-2"

RED/YELRED/YEL RED/YEL

8 11G37

GRY YEL

G Y

"G-2"

Multi information 
display

A

A

J/C

2E26

+B1

LOCK

ACC

ON

ST

ACC IG1 IG2 ST
OUT

IN

+B2

BLU GRN

G32 5 2

5 6G21

J/B side connector (BCM)A

BCM

I4RS0B910934-02



Bedradingssystemen: 9A-69

A-9 Elektrisch schema semi-automatische transmissie
U4RS0B910E034

PNK/BLK

Brake
light

switch

E47

PNK/BLK BLU YEL

L52 3

TCM
(##)

L55

2

Automated 
Manual

Transaxle
select 
switch

Automated Manual
Transaxle Shift lever

##:  Automated Manual 
 Transaxle

BLK/ORN

16

OFF ON

3435

BLK

LT GRN/BLK

BLK/WHTLT GRN/BLK

4

3

BLK

3

7

BLK/ORN

18

L24

J/C

E45 
L02

8

E48 
E50

3

DLC

G20 74

BLK

BLK

11

BLK

J/C

G15

3

G36 
E38

14

E24 
C36

15

BLK/ORNBLK/ORN

5

245 23

E41 12 L06 11

PNK

15A

STOP
LAMP

8

GRN/WHT

GRN/WHT

GW

"D-7"

Brake light 
switch

2

1

J/B

6

29
10A

IG1 SIG

B

B

A

A

A

A

PPL/WHT

PPL/WHT

L33 
G03

20

PW

PB

9

A

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

WHT/BLK

RED/BLK

RB WB

BCM

"A-8"

146

BLK/ORN

15A
RADIO

40

G33 5

WHT/RED

B

B

J/C

G17

1

2

J/B

E41

L06

1

WHT/RED

WHT/RED

GRN/WHT

GRN/WHT

GRN/WHT

1

16

J/C

L08 D

F

J/C

L09

##:  Semi-automatische
       transmissie

I4RS0B910985D-01



9A-70 Bedradingssystemen: 

23

TCM
(##)

1112

L54 125

LT GRN/RED

18

9

LT GRN/BLK

8

153119 1617

101

RED/BLU RED/BLKRED/WHT RED

23

Automated Manual Transaxle
shift lever switch

4 11

GRNLT GRNGRN/YEL

BLK/ORNBLK/ORN

BLK/ORN

13

ECM

WHT RED GRN/BLKPNK

RED/WHT

RED/WHT

E24 
C36

12

BLK

E39 4

WHT/RED

3C52 C512 1

8

GRN/BLK GRN/BLK

1

7

GRN/BLK

13

12

PPL/WHT

C37

23

22

GRY/BLU

10

7 13

E23 2

J/B

15A

RADIO40

E41 10

10A

ST SIG36
50A

MTA11

25

L52 C51

E33

5 2

3 1

BLU

10A

MTA43

L05 11

E

E

J/C

E43

A

A

J/C

L24

BLK

BLK

23

BLK

Automated
Manual
Transaxle
relay

WHT/BLK

516 4

E60 
C53

1

WHT/BLK

RED/BLU

E24 
C36

9

RED/BLU

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

Neutral
switch

2

1

C49

##: Automated Manual Transaxle

"MTA" staat vermeld op het deksel
van de zekeringenkast voor de
semi-automatische transmissie.

##: Semi-automatische transmissie
I4RS0B910986D-01



Bedradingssystemen: 9A-71

TCM
(##)

Starting
motor
relay

Back-up
light

switch

Clutch stroke sensor

SUB MAIN

Shift
motor

YG
"A-1"

Starting motor
relay

"A-1"

"D-8"

WHT/GRNRED/WHTBRN

RED/BLKBLK/WHTWHT/BLU

C45 5 4 6 2 1 3

C51 C521 3

C47 2

1

33 34 35 25 26 27C52

16

Select stroke sensor

SUB MAIN

BLU/YELBLU/BLKBRN/YEL

GRN/ORNBRN/WHTBLU/ORN

C43 5 4 6 2 1 3

24 32 31 22 21 20

Shift stroke sensor

SUB MAIN

BLU/WHTWHT/REDBLK/ORNYEL/GRN

WHT/BLU WHT/RED

YEL/GRN RED/YELBLK/YELBLU/RED

C44 5 4 6 2 1 3

286

R

O

RED

9 29 30 17 18 19

Select
motor

5 4

C48 2

1

BLU/WHT BLU/RED

Clutch
motor

7 6

C46 2

1

GRN

4

ORN BLK/ORN

BLK/ORNORN

BRN

Rotation
sensor

16 L52 615

C50 2

1

PNK BLU

E24 
C36

1

C36 
E24

6

A

A

J/C

L24

##: Automated Manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie

I4RS0B910987D-01



9A-72 Bedradingssystemen: 

B-1 Elektrisch schema voorruitwisser- en sproeier
U4RS0B910E009

J/B

LO

HI

E01 3

4

6

BLK

E39 39

G23

8

Switch

1

13

BLU/WHT

BLU/WHT

6

8

2

BLU/RED

BLU/RED BLU/YEL

BLU/YELBLU/YEL

3

9 7 5

WIPER
15A

28

2
E11

1

G33 1

YEL

M

M

YEL

BLU/ORN

105

BLK

OFF
ON

WF EWP T

MIST
OFF
INT
LO
HI

+B +2 +1 +S INT1 INT2 B1P T

INT Unit

4

YEL

15E37 
G35

BLU/ORN

7

BLK

G35 
E37

Switch

I4RS0B910938-01



Bedradingssystemen: 9A-73

B-2 Elektrisch schema achterruitwisser- en sproeier
U4RS0B910E010

J/B

O03 42

3

BLK

L05 5G34 9

A

G23

9

81

3

G37

L42
O01

5

E39 9

M

WASH
OFF
INT
ON
ON+WASH

WREW+1RP T

BLK

BLK

BLK

2E10

1

YEL

YEL

M

YEL/RED

ORN

ORNYEL

15A
WIPER

J/C

G15 

28

11

12E37 
G35

YEL/RED

42

31

Relay

R.INT

12

BLU/BLK

16

Switch

GRN

19

A

CPUDrive circuit

22 21

A

BBG

BLK

9

A

J/B side connector (BCM)A

BCM

I4RS0B910939-02



9A-74 Bedradingssystemen: 

B-3 Elektrisch schema achterruitverwarming
U4RS0B910E011

L42 
O01

3

BLK

O02

1

O06

1

20

1

2 4

3

20A

RR
DEF

41

Relay

17

BRN

G37 17

G33 7

BLK/REDBLK/RED

L05 8

R
E

A
R

D
E

F

Mode control  
switch

BLK/ORN

10

BLK/ORN

G15

9

J/C

B

BBLK

G18 7 8

J/B

B

A

BR

J/B side connector (BCM)A

BCM

I4RS0B910940-02



Bedradingssystemen: 9A-75

B-4 Elektrisch schema elektrische ruitbediening
U4RS0B910E012

1 2

J15

L31
J09

J01
L07

20

2015 19

2219

16

2 35

6 7 3 2

1 4

30A
P/W

45

Sub switch

Main switch

J14 2 1

GRNRED

RED

15

L05

J/B

18

BLK

BLK

22

13

WHT/BLU WHT/BLU

RED/WHT WHT/BLUGRN/WHT

RED/WHT GRN/WHT

RED/WHT GRN/WHT WHT/BLU

M

GRN

J05

UNLOCK

LOCK

IG

DRIVER SWITCH PASSENGER SWITCH

E DRU DRD IG E ASU ASD

L07 
J01

M

UP

OFF

DOWN

UP

OFF

DOWN

J08

UNLOCK
UP
OFF
DOWN

UP
OFF
DOWN

LOCK

IG E ASU ASD

Front

Motor

Front

Motor

C

AL08

L09

J/CJ/C

I4RS0B910941-01



9A-76 Bedradingssystemen: 

B-5 Elektrisch schema elektrische deurvergrendeling
U4RS0B910E013

8

76

1716

18 10

Switch

J06

L07
J01

BRN

BLK

LT GRN/BLK

Main switch

L01

15

149

512

17 9

J08

GRY

BLK

BLK

GRY/WHT

BRNLT GRN/BLKGRYGRY/WHT

18

UP

OFF

DOWN

LOCK UNLOCKE

 Receiver

G02

G37

LT GRN PNK

1413 12

31 4

UP

OFF

DOWN

LOCK UNLOCKE

J01 
L07

15

M

GRN/RED

GRN/RED

BCM

RED/BLU BLU/ORN

RED/BLU

BLU/ORN

1

2

28 25 26

1 3 4

10

GGW LgB B GR RB

Lg P BW

Front

BRN/WHT

I4RS0B910942-02



Bedradingssystemen: 9A-77

11

4

10

L06

L08

21

9

221

8

4 2

6L13
J16

7

BE

E

86L37
J21

7

7L42
O01

O04

Rear motor (R)

J/B

J/C

GRNBLU/ORN

GRN

RED/BLU

B

1J20

RED/BLUGRN RED/BLU

GRNBLU/ORN

RED/BLU

D/L 
20A

34

3

M

4 2

B

1

1J13

L09

L01

M

1 3

Rear motor (L)

4J25

M

BE

28 25

M

26L31
J09

GRN

BLU/ORN

BLU/ORN RED/BLUGRN RED/BLUGRN RED/BLU

BLU/ORN

BLU/ORN

BLU/ORN

BLU/ORN

BLU/YEL

BLU/YEL

1

23

BCM

1

2

Switch

6

4

O05

BLK

19

WHT

WHT

BLKBLK

RED/BLU

RED/BLU

BLU/ORN

CPU

2

4

Solenoid

A

Rear end

BY

G RB G RBG RB

J/C
Rear end

W

Front

Motor

J/B side connector (BCM)A

I4RS0B910943-03



9A-78 Bedradingssystemen: 

B-6 Elektrisch schema elektrisch verstelbare spiegel
U4RS0B910E014

13 512 10

13

6

4 9

R

L

3

14

22

J07

L06

L07
J01

7J03J11

15J01
L07

BLK

BLK

18

Switch

MotorM M

DOWN

UP

6

R

L

7

MotorM M

DOWN

UP

4

8

4

BLU/WHT

BLU/WHT

1

ACC 1
15A

26

11 13612

11612

L31
J09

13J01 
L07

LT GRN BLK/WHT

LT GRN

BRN

LT GRN BLK/RED

BLK/WHT

BLK/REDLT GRN

GRN/ORNBRN/WHT

GRN/ORNBRN/WHT

GRN/ORNBRN/WHT

RED BLU

BLKBLK

BLKBLK

A

N
UP
DOWN
L
R

LH

IG GND M2L M1COM
L

N
UP
DOWN
L
R

RH

IG GND M2R M1COM
L

J/B side connector (BCM)A
RHDB
LHDC

BCM

15J09 
L31

15J01 
L07

1

2 4

3

20A

RR
DEF

41

Relay

17

G37 17

6L05 7

J/B

A

BCM

B

"B-3"

Mode control
switch

8

B

BRN/WHT GRN/ORN

C

RED BLU

C

RED BLU

C

B

B

B

I4RS0B910944-02



Bedradingssystemen: 9A-79

B-7 Elektrisch schema claxon
U4RS0B910E015

BCM

14A

8 3
+B

7
IG

3 3

Flasher relay

10A

METER

J/B

25
15A

HAZ-HORN42

GRN BLU

1
1

Combination
switch
(Horn) H

9

A

A

BLK

J/C

1

2 4

3Relay

H

E15
G27

G15

E41 G34

9

A

11

BLK BLK

J/B side connector (BCM)A
I4RS0B910973-01



9A-80 Bedradingssystemen: 

B-8 Elektrisch schema stoelverwarming
U4RS0B910E035

LT GRN

LT GRN LT GRN RED/YEL

RED/YEL

RED/YEL

RED/YEL

RED/BLK BLK

L64 5 6

L62 3

4

4

1 2

L63 5

16

L61 3

4

BLK GRY BLK

4 1 2

BLK

BLK

BLK

BLK

Switch

FREE LOCK FREE LOCK

Switch

L05 15

15A

SEAT 
HTR

37 J/B

6

J/C

L08 C

A

J/C

L09

RY
"D-4"

7

3

J/B

G34

L05

A

A

A

J/C

L24

I4RS0B910945-01



Bedradingssystemen: 9A-81

B-9 Elektrisch schema slimme sleutel
U4RS0B910E036

G33

Smart
ECM

WHT/RED

WHT/RED WHT/RED

BLU/YEL

WHT RED

ORN

BLU/YEL

"C-3"

W R

G42 14 34 20

18 19

BLK/ORN

BLK/ORN

9

5

 J/B

15A

RADIO40

G34 8

10A

BACK24

11

15A

ACC227

B

B B

J/C

G17

B

A

A

J/C

BLU/WHT

BLU/WHT
C

C

J/C

G17

Main switch
(Key switch)

STEARING
LOCK PUSH

SWITCH

G22 4 5 6

1

O05 1

3

2

BRN
29

BRN/YEL

30 10 11
RED/BLK

RED/BLK
B

B

J/C

Rear end
door
request
switch

G31

15
ORN

ORN

ORN

1
BLK/YEL

WHT/RED

3 7 8

STEARING
LOCK UNIT

Door antenna

L51 
G43

12

J01 
L07

J26

1

6

L42 
O01

4

1 2

BLU

BLU

BLU

2

5

2

WHT/BLK

WHT/BLK
6

Inside
antenna

2

1 2

GRN

GRN

5

9

LT GRN

LT GRN
8

Luggage
antenna

1

1 2

GRN/WHT

GRN/WHT

7

8

BLK/YEL

BLK/YEL

BLK/YEL
23

Door antenna

11

J09 
L31

J28 L65 L66

WHT/GRN

WHT/GRN
4

Rear end
antenna

3

1 2

RED/BLU

RED/BLU

3

10

L59

1

1 2

WHT/RED

WHT/RED

WHT/RED

24

4

2

G17

B

B

J/C

G15

10

YEL

YEL

YEL

BLK

32

J29 2

1

Request
switch

14G43 
L51

23

BLU/RED

BLU/RED

BLU/RED

36

19

J13 5

7

Actuator
state
switch

17

L31 
J09

G03 
L33

24

7

PNK/BLK

PNK/BLK

PNK/BLK

BLKBLK

BLK

BLK

37

18

B

J/C

B

L24

J09 
L31

J27 2

1

Request
switch

7G43 
L51

23

PPL

PPL

PPL

16

J06 10

8

Actuator
state
switch

7

L07 
J01

G03 
L33

24

15

GRY/BLU

GRY/BLU

GRY/BLU

BLKBLK

BLK

33

18

J01 
L07

I4RS0B910946-02



9A-82 Bedradingssystemen: 

C-1 Elektrisch schema combinatiemeter (Meter)
U4RS0B910E016

RADIO J/B

15A

40METER

10A

25

WHT/RED

G28 3231

5

Stepper motor and LED
output driver

Voltage regulator

Micro controller

Interface circuit

ILL
(Dial)

ILL
(Display)

ILL
(Pointer)

G33 6

RED/BLK

1629

B

B

BLK/ORNBLK/ORN

BLK/ORN

BLK/ORNBLK/ORN

J/C

and
fuel gauge

G15

FUELTEMPTACHOSPEED

103

CAN

Hight           Low

WHT RED

LCD

"A-8"
RW

YR

10 8

BCM

30

14G36 
E38

YEL/RED

YEL/RED

8G03 
L33

15E24 
C36

"A-5"

I4RS0B910947-01



Bedradingssystemen: 9A-83

C-2 Elektrisch schema combinatiemeter (indicator)
U4RS0B910E017

RADIO

15A

40METER

10A

25

WHT/RED

3231

5

Stepper motor and  
LED output driver

Voltage regulator

Micro controller S
M

A
R

T
K

E
Y

R
E

A
R

 F
O

G

G33 6

RED/BLK

"D-1"

B
E

A
M

22

A/T

RED

(Dimmer / Passing)

J/B

L23DNRP

16

B

B

BLK /ORN

BLK /ORN

J/C

G15

10

CAN

Hight             Low

"D-10"

R

G28

WHT RED

"A-8"
RW

10 8

BLU/ORN

BO

BCM

26 1 21

"D-6"

TURN

(R)

GRN/RED BLU/YEL

912G33

16 4

SW-L SW-R LP-L

IG

LP-R

Flasher relay
5

7

119G34

10A

METER

Turn signal switch

25

RED/BLUBLU/RED

GR

RBBR

(L)

BY

I4RS0B910948-01



9A-84 Bedradingssystemen: 

C-3 Elektrisch schema combinatiemeter (waarschuwingslicht)
U4RS0B910E018

J/B METER

10A

25

G35
E37

31

3

14 19

Stepper motor and
 LED output driver

Voltage regulator

Interface circuit

Micro controller

E
P

S

G33 6

RED/BLK

145 25

PNK/BLK GRY

GRY

RED/BLU

PNK/BLK RED/BLU

P/S
Cont M

"F-3"

RBPBYB

YEL/BLK

13

Y

YEL

A/B 
SDM

"F-1""D-4"

ABS
Cont.M

"F-2"

G

CAN

Hight             Low

WHTWHT RED

RW

10G28 9 8

6L01 14

RED/BLK BRN/YEL

L27 1

Parking
brake
switch

L26
L61 1

2

A

A

16

BLK/ORN

BLK/ORN

J/C

L24

Seat
belt

switch

Oil
pressure

switch
ILL

cancel
switch

E24
C36

14

BLU

BLU

1C18

RED/BLK

E02 1

Brake
fluid
level

switch

2

5

BLK

11 5E46 G37 2 4

RW W

2 1

WHT RED

"A-5"

1

2

RBBBYRB

7

BCM

ECM

"B-9"

Smart
ECM

RED

7

R
"B-9"

Smart
ECM

Without seat heaterA
With seat heaterB

A
B

I4RS0B910949-02



Bedradingssystemen: 9A-85

G
E

A
R

A
B

S

B
E

LT

D
O

O
R

C
H

A
R

G
E

IM
M

O
B

I

B
R

A
K

E

F
U

E
L

RADIO

15A

40

32

5

WHT/RED

J/B

G33

G28

1

2

I4RS0B910950-02



9A-86 Bedradingssystemen: 

A-1 Elektrisch schema koplamp
U4RS0B910E019

1

Headlight 
 (R)

Headlight  
(L) 

WHT/BLU

RED

Dimmer / Passing  
switch

Light switch

22

BA BC

BC

3 3

15

1

22

G28

E08

G34

E21

G33 6

31

RED/BLK

WHT/RED

WHT/RED

10A

25 METER

WHT/RED

11

89

BLK

11

G25

15A

21
15A

20
H/L,R H/L,L

13

10

RED/WHTRED

10

RED

RED

J/B

10A

TAIL32

RED/WHT RED/WHT

BLU/WHT

5

RED/WHT

E37
G35

E42
J/C

RED RED/WHT

BEAM

FLASH

UP LOWTP (ED) EL

UP

LOW

OFF
TAIL
HEAD

-B TTP (H) EL

RY

RED/YEL

"D-4"

BCM

R

E43
J/C

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

Without DRL controllerA
With DRL controllerB

A

5

1

2

3

A B

B

RED/BLK

B

I4RS0B910951-02



Bedradingssystemen: 9A-87

YELRED/WHT

RED/BLK

3

RED/YEL

5

7 E38 
G36

15A
WIPER28

DRL
controller

G39 10

WHT/RED

8

BLU/WHT

6

G33 1

4 9

GRY

GRY

BLK/ORN

BLK/ORN

2

BLK

1

"C-3"

1

5

2

3

G

RY

J/B

BCM

"D-4"

BCM

11 10

C

C

J/C

With DRL controller

G15

I4RS0B910952-04



9A-88 Bedradingssystemen: 

D-2 Elektrisch schema parkeer-, achter-, en kentekenplaatlicht
U4RS0B910E020

3

5

L431

2

L57

(L) (R)(R) (L)

BLK

RED/YEL RED/YEL

RED/YEL

7

J/C

L08

L09

E42

15G34

11

BLK

G25 13

10A

TAIL32

1

2

E071

C

C A

2

E D

E

E22

BLK

BLK

RED/YEL

J/B

L05 3 E41 16

BLK

BLK

E43

J/C

Licence
plate
light

3

5

L20

BLK

BCM

14

11 513

WHT/RED

OFF
TAIL
HEAD

-B TTP (H) EL

A

Front
position

light

RED/YEL

Tail light

10

RY

14

RY

RY

RY

J/C

J/C

J/B side connector (BCM)
Without DRL controller
With DRL controller

A
B
C

B

C

RY

RED/YELRED/YEL

RED/YEL

RED/BLK

3

5

G39

DRL
controller

I4RS0B910953-02



Bedradingssystemen: 9A-89

D-3 Elektrisch schema mistlamp voor
U4RS0B910E021

FR
 FOG

 

(R)(L)
1

E18 2

A

A

1

E12 2

15A

19

Relay

Switch

2

E34 3

4

1

WHT/GRNGRY/RED

GRY/RED

LT GRN

BLK

BLK
BLKBLK

LT GRNLT GRN

7

D

D

E37
G35

FREE

IG LOAD E Il Ile
TERMINAL

POSITION

PUSH

67 4

8

G15

G31

G29

RED/YEL

RED/YEL

11

A

A

A

BLK

BLK

5

J/C

7 5

J/C

J/C

G31

BLK

BLKBLK

BLK

RY

RY

"D-4"

BCM

14A

7G34

J/B

A

BLK

9

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

J/B side connector (BCM)A
I4RS0A910946-01



9A-90 Bedradingssystemen: 

D-4 Elektrisch schema binnenverlichting
U4RS0B910E022

WHT/RED

A/T
Shift
lever

Cigar
lighter

ILL

L23 2

5

DRL
controller

G39 3

5

G45 1

Shift
lever

switch

Cigar lighter ILL

L55 7

1

8

4

L50 1

ILL cancel switch

G41 7 58

BLK BLK

BLK

BLK

BLK

BLK

BLK

BLK

BLK/YEL

10A

TAIL32J/B

15G34

11

BLK

G25

10

13

11 189

A/T Automated
Manual
Transaxle

IF EQPD
IF EQPD

B

B

B

J/C

J/C

L24

RED/YEL

RED/YEL
RED/YEL RED/YEL

RED/YEL

J/C

L08 C

A

L05 314

A

A
BLK

11

A

G15

A

A

4

G31

"D-3"
IF EQPD

RY

Switch

J/C

G31

RED/YEL

RY

RED/YEL

Switch

RY

BY

YELYEL

YY

RED/YEL

Mode control  
switch

"E-1"

"D-6"

OFF
TAIL
HEAD

-B TTP (H) EL
RED/YEL

7

RY

RED/YEL

Audio
"G-1"

D

DDDD

RY

RED/YELRED/YEL

Multi information  
display

"G-2"
Audio

"G-1" "C-3"

L09

RED/YEL

RED/YEL RED/YEL

RED/BLK

J/B side connector (BCM)
Without DRL controller
With DRL controller

A

A

B

B

C

C

RED/YEL RED/YEL RED/YEL

RY

RY

Tail light (L)
"D-2"

Switch

ACC
socket

"G-3"
Cigar lighter

ILL
"G-3"

"B-8"

Switch
"B-8"

L28 
L44

4

BCM

I4RS0B910954-04



Bedradingssystemen: 9A-91

D-5 Elektrisch schema interieurlicht
U4RS0B910E023

15A
40

RADIO
J/B

OFF

DOOR

ON

K02

K01

2

6

31

Interior light

15 7

OFF

ON

OFF

ON

L12 11

GRY/RED

BLK

OFF

ON

OFF

ON

L16 L341L40 1

Rear door 
switch

Front door
switch

BLK/RED

BLK

BLK

BLK

L05 14

WHT/RED

G15

J/C

A

A

5

7G34

K01

J/B

L01

Luggage 
compartment light

2

1

3

L19

WHT/RED

BLK/YEL

WHT

11 19

OFF
ON

O04 2

L42
O01

5

1

BLK/YEL

3

Solenoid

2

1

1

J/B side connector (BCM)A

(L) (R)

Front door
switch

A

BLK/RED BLK/RED BLK/RED

Rear end

9

BR GR

9

BLK

A

BY

WR

BCM

I4RS0A910948-01



9A-92 Bedradingssystemen: 

D-6 Elektrisch schema richtingaanwijzer en alarmknipperlicht
U4RS0B910E024

4

D

D

G11

G31

2

Switch

BLK/ORNBLK

WHT

Rear turn
signal light

6L43

BLK

11

2

HAZ LP-L LP-R

Flasher relay

G34

RED/YEL

RED/YEL

Turn signal switch 6

G25 75

10A

METER25

RED/BLUBLU/RED

J/B

L

N

R

TURN

T
P  TBTL TR  

J/C

11 10

7G34 14A

BCM

12

1

BLK

C

C

G31

J/C

ON

OFF

3

A

B

A

A

G15

J/C

BLU/YEL

(R)

1

13 14

BLK

19 1 L05 10

IG
7

6
SW-L SW-R

4

BLK

BLK/ORN BLK/ORN

15A

HAZ-HORN42

+B
8

GRN/RED

(L)

L20

5

6

5

1

2

1 5

RY

9

GRN
3

BLK

B

RY

"D-4"
BR RB

BLK

9

A

J/B side connector (BCM)A
I4RS0B910955-02



Bedradingssystemen: 9A-93

DE

E

J/C

E43 E42

J/C

GRN/RED

9

(Turn (L)) (Turn (R))

E06

12
G33

6

BLU/YEL

GRN/RED BLU/YEL

"C-2"

GR BY

Front turn
signal light (R)

Side turn signal
light (R)

E09

2E19

Front turn
signal light (L)

Side turn signal
light (L)

BLK

5

E39 5

BLK BLK

BLK BLK

1

2

1

2

1

2

1

E20

1

2

J/B

I4RS0B910956-01



9A-94 Bedradingssystemen: 

D-7 Elektrisch schema remlicht
U4RS0B910E025

Brake
light

switch

 (R)

Brake light

PNK

BLK

 (L)

15A
8 STOP

LAMP

E47

L43

GRN/WHT

GRN/WHT GRN/WHT

5

L06 2 8

E41 1

J/B

"F-2"

ABS
Cont.M

GRN/WHT

2

"A-5"

ECM

13

GW

GW GW

TCM

TCM
(##)

PB

PNK/BLK

"A-6"

GRN/YEL

A/T shift 
lever

GY

"A-6"

3
2

18

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

LT GRN/BLK

LT GRN/BLK

10A

29
IG1 SIN J/B

D

D

J/C

L08

L09

J/C

L20 2

5

L17
2

1

High mounted  
stop lamp

14

BLKBLK

2

F

GRN/WHT
GRN/WHT

BA
C

1 
4

E41 12

BA
C

4 
1

BA
C

2 
3

BA
C

M/T
A/T
Automated Manual Transaxle

A
B
C

B

C

B

PNK/BLK

PNK/BLK

PB

"A-9"

C

E45 
L02

8

E48 
E50

3

##: Automated Manual Transaxle
##: Semi-automatische transmissie

I4RS0B910988D-02



Bedradingssystemen: 9A-95

D-8 Elektrisch schema achteruitrijlicht
U4RS0B910E026

BLKBLK

1413

F

FD

D

J/C

L08L09

J/C

Back-up
light

switch

Back-up
light

(R)

RED

RED

RED/BLK

RED/BLK

ONOFF

J/B
10A

24
BACK

E24
C36

19

C30 2

1

20

L43 1 L20 1

RED

REDRED

RED

A/T

M/T, Automated Manual Transaxle

L06 3

E41 11

J/B

P
R

N D 2
L Transaxle 

range sensor

RED/BLK

C28

R

RED

8

RED "A-6"

TCM

R

E41 14

7

5 5
(L)

L28
Reversing signal pick-up
for optional navigation

5

I4RS0B910958-03



9A-96 Bedradingssystemen: 

D-9 Elektrisch schema koplamphoogteverstelling
U4RS0B910E037

10A

RED/BLK

GRN

GRN

RED/BLK

GRN

BLK

BLK

switch

24
BACK

RED/BLKRED/BLK

E59

G34

3 E58 3

1

8 E41 14

1 2

G40

E38 
G36

5 3

4

10

G36 
E38

20

2

BLK BLK

Actuator (L) Actuator (R)

RED/BLK

R1P0

P1

P2

P3

P4

R2

R3

R4

R5

R6

J/B

7
I4RS0B910959-01



Bedradingssystemen: 9A-97

D-10 Elektrisch schema mistlamp achter
U4RS0B910E038

15A

RR 
FOG

BLK

BLU/ORN

BLU/ORN

YEL/BLK

OFF

ON

L60

1

2

"C-2"

BO

G25 3

G34 10

4

J/B

14 18

G03 
L33

6

39

I4RS0B910960-02



9A-98 Bedradingssystemen: 

E-1 Elektrisch schema verwarming
U4RS0B910E027

BRN/WHT

GRN/WHT

10A

BACK24

M

BLK/RED

Relay

BLK/ORN

BLK/ORN

G15

J/C

G01

Fresh / Recircle
actuator

3

7

1

GRN RED

9

G18 7

8

G31

J/C

4

G34

BCM

"A-8"
GW

BCM

"B-3"
B

BRN

8

RED/YEL

RED/YEL RED/BLK

RED/BLKRED/BLK

10 13 14 5 6

R
E

A
R

D
E

F

R
E

O

F
R

E

A
/CHARF REO

CIRCUIT

Mode control  
switch

10

B

B

D

D

B

BB

1

RY
"D-4""B-3"

BR

J/B

G31

J/C

A

A

A

BLK

11

A

BLK
3

BLK

BLK

9

A

I4RS0B910961-01



Bedradingssystemen: 9A-99

RED

M

YEL BLU/WHT

BLU/WHTBLK/WHT

BLK/WHT

G19 5

BRN/WHT

J/B

BLK/WHT

BLK/YEL

1

2G05

12

BLK

G06

Heater resister

13 42

Blower  
fan

motor 

G32 6

1

7 236

FAN

ECM

"A-5"
BW

Heater fan switch

1

2 5

3

30A

HTR  
FAN

4

10A

38 IG2 
SIG

Heater  
relay

E39

7

G34 9

G15

J/C

11

A

A

BLK

BLK

BLU

1

Individual circuit 
fuse box (No.1)

2E38 
G36

I4RS0B910962-04



9A-100 Bedradingssystemen: 

F-1 Elektrisch schema airbag
U4RS0B910E028

3

ORN

Y PW

A/B
SDM

L29

J/B

15A

A/BAG30

RED

L04

BCM

15

BLK

1

E44
L03

1

PNK/BLK

E13

Forward sensor (R)

12

Contact
coil

G26 1 2

L32
G04

2 1

L10 2 1

YEL/RED

GRN/RED

G10 1 2

4 3

YEL/RED

L36 1 2

3 4 7 8 5 6 9 1028

27 37 32 50 51

"A-8"

L32
G04

ORN

PNK/BLKYEL PPL/WHT

GRN

GRN GRN/RED

GRN/YEL GRN/ORN

BLU/RED

BLU/RED BLU/ORN

BLU/YEL

I4RS0A910955-01



Bedradingssystemen: 9A-101

L30L25 L18 L411 2 1 2

A/B
SDM

L29

L11 L3512 2

12 11 13 14 20 19 21 22

46 47 45 44

IF EQPD

sensor sensor

LT GRN/BLK

YEL/GRN BLK/YEL BRN/YEL

Side curtain Side curtain

L04 4

G34 13

J/B

"C-3"
YB

2

YEL/BLK

YEL/BLK

WHT/RED WHT/GRN LT GRN

GRY/RED GRY

1 2

BRN/WHT BRN YEL/BLU

1 2

1

RHD
LHD

A

A A

B

B

A B A B

B

I4RS0B910963-01



9A-102 Bedradingssystemen: 

F-2 Elektrisch schema antiblokkeersysteem
U4RS0B910E029

13 26

14 1 3 23 17E03

ABS
Cont.M

BLK

30A

ABS
SOL

16
30A

ABS
MOT

9

WHT/REDWHT/BLU

GRN/WHT

6

BLK

PNK/BLK

PB

PNK/BLK

RB

RED/BLU

RED/BLU

14 9G35
E37

"C-3"

J/B
10A

ABS31

E41 9

GRN/ORN

7

GW

"D-7"
Brake light switch

(ABS)

GRN/WHT

J/B

E41 1

8

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

I4RS0A910957-01



Bedradingssystemen: 9A-103

YEL

ABS
Cont.M

L38

LT GRN/BLKLT GRN

LT GRN/BLKLT GRN

L02 
E45

1 6

Wheel speed 
sensor
(RL)

BRN

YEL BRN

72

L14

Wheel speed 
sensor
(RR)

WHT/BLK

E05

Wheel speed 
sensor
(FR)

WHTRED

E25

Wheel speed 
sensor

(FL)

RED/BLK

1819222125 241615E03

2 1 2 1 2 1 2 1

5

DLC

PPL/WHT

E38 
G36

5

E42

D

PPL/WHT

E

5

9E46

BCM

PPL/WHT

WHT/RED

G20

G37

PW

WHT/BLKRED/BLK

RB WB

BCM

"A-8"

11

BLK

BLK

A

A

J/C

G15

4

E24 
C36

15

BLK/ORN

3

BLK/ORN

9

BLK

A

B

B

J/C

G17

15A
RADIO40

G33 5

WHT/RED

J/B

BLK/ORN

146 7 16

14

E43

J/C J/C

I4RS0B910964-03



9A-104 Bedradingssystemen: 

F-3 Elektrisch schema stuurbekrachtiging
U4RS0B910E030

P/S
Cont.M

50A
EPS12

E41 12

J/B
10A

IG1 SIG
29

RED

20

E48 
E50

E50 
E48

Torque sensor

BLK

E49

8

GRN

LT GRN/BLK

YEL

16

GRN

8

BRN

9

WHT

18

BLU

6 19

1

2

1

LT GRN/BLK

3

E53

E49 E52

E52

RB

5

ECM

"A-5"

RED/BLU

RED/BLU

14

 Individual circuit 
fuse box (No.1)

RHD
LHD

A
B

2 
6

A
B

6 
2

A
B

1 
7

A
B

5 
3

A
B

7 
1

A
B 4

I4RS0B910965-02



Bedradingssystemen: 9A-105

B

P/S
Cont.M

6

J/C

E42

E48 
E50

E

D

G35 
E37

J/C

E43

E54

M

REDBLK

E51

ECM

"A-5"

GRYBRN

1 2 11

12 5

GRY

BRN

1 4

E52

PPL

2

P

4

PPL/WHTPPL/WHT

EPS

METER

10A

25

G28 31

G33 6

RED/BLK

25

PPL

G20

DLC

4

BLK

A

A

J/C

Motor G15

5

PPL/WHT

9E46

E38 
G36

14

E24 
C36

15

BLK/ORN

5

3

J/B

15A

RADIO40

G33 5

WHT/RED

BLK/ORN

167

B

B

J/C

G17

BLK/ORN

A

A

J/C

E43

11

BCM

1

WHT/RED

1

WHT/RED

G37

9

BLK

A

BLK

PW

WHT/BLKRED/BLK

RB WB
"A-8"

146

GRY

1

G

BCM

PPL/WHT

1 
2

A
B

2 
1

A
B

RHD
LHD

A
B

I4RS0B910966-03



9A-106 Bedradingssystemen: 

G-1 Elektrisch schema audio
U4RS0B910E031

G33 5

GRY

L31
J09

3 4 L07
J01

3 4 L37
J21

G03 
L33

3 13 2 5 15 14

4 54 5

11

2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1

3 13 4 14 5 15 6 16 11

RY
"D-4"

Y

"D-4"

RY

WHT/RED

G12 1

J/C

G17

WHT/RED

J/B
15A

RADIO40

RED/YEL

J/C

G31

BCM

"A-8"

BLU/WHT

BLU/WHT

15A
ACC 227

BLK

10
TweeterFront

PNK BLU

J12 J10

TweeterFront

J04 J02

Rear (R)Rear (L)

LT GRN/BLK

PNK BLU PNK BLU

LT GRN/BLK

GRY/RED

GRYGRY/RED

PNK BLU YEL/BLKYEL/RED

YEL/BLKYEL/RED

YEL/BLKYEL/RED YEL/BLKYEL/RED

LT GRN

LT GRN

LT GRN

LT GRN/BLK

GRYGRY/RED

12

12

YEL

Audio

RED/YEL

9 2

J22
L68

B

B

C

C

D

D

Steering switch
(COMB switch)

ILL
cancel
switch

G27

GRN

19 20

BLK

4

ORN

18

5 3

L13 
J16

4

5 dr
3 dr
RHD
LHD

A

A

C

A
B

J17
L67

A
B

B

D
C

C C

C C

YEL/BLKYEL/RED

D

BLUPNK

D

YEL/BLKYEL/RED

D

BLUPNK

D

C C C

I4RS0B910967-01



Bedradingssystemen: 9A-107

G-2 Elektrisch schema multi-informatiedisplay / accessoirecontact
U4RS0B910E032

11

BLU/WHT

BLU/WHTBLU/WHT

15A

ACC 227

J/C

G17

L28 
L44

Y G

Multi information display

J/B

BCM

10

BLK/ORN

2

BLK/ORN

15A

RADIO40

G33 5

WHT/RED

G14 1 3

YEL

4

5

BLK/YELBLK

7

G15

J/CILL cancel
switch

5G3412L05

WHT/BLK

L46

ACC
Socket

2

3

18 11

WHT/BLKWHT/BLK

1

RED/YEL

RED/YEL

RED/YEL

BLK

BLK

3

1 4

C

C

B

B

GRY

G37 811

YEL/RED YEL/BLK

2E14

1

810E46

Ambient
temperature 

sensor

"D-4"

BY

"D-4"
RY

Cigar
lighter

1

2

Push

G44
IF EQPD

Cigar
lighter

1

2

Push

L49

IF EQPD

BCM

J/C

L08 C

AL09

I4RS0B910968-02



9A-108 Bedradingssystemen: 

G-4 Elektrisch schema navigatie
U4RS0B910E039

Navigation

G13 3

RED/BLK

RED/BLK

1

Parking brake
switch

PPL

PPL

PPL

Back-up
light switch

"C-3"

RB

"A-5"
P

M/T,

ECM

J/C

E43 A

CE42

E37 
G35

4

2

RED

RED

RED

"D-8"
R

E38 
G36

6

C36 
E24

20

G03 
L33

16

Transaxle
range sensor

A/T

"D-8"

Automated
Manual Transaxle

I4RS0B910969-03



Bedradingssystemen: 9A-109

Lijst van aansluitingen

Lijst van aansluitingen
U4RS0B910F009

Zie “C-stekker: ”.
Zie “E-stekker: ”.
Zie “G-stekker: ”.
Zie “J-stekker: ”.
Zie “K-stekker: ”.
Zie “L-stekker: ”.
Zie “O-stekker: ”.
Zie “R-stekker: ”.

C-stekker
U4RS0B910F001

C01 C02 C03 C04 C05 C06

C07 C08 C08 C09 C10 C11

M15A M13A
C12 C13 C14 C15 C16 C17

C18 C19 C20 C21 C22 C23

C24 C25 C26 C27 C28 C29

A/T A/T
C30 C30 C31 C33 C34

M/T
Semi-

automatische 
transmissie

C35 C36 (naar E24)

1 2 3
MCONF030051-01

1 2 3

MCONF030055-01

1 2 3

MCONF030055-01

1 2
MCONF020065-01

1 2
MCONF020065-01

1 2
MCONF020065-01

1 2
MCONF020065-01

2 31
MCONF030016-01

1 2 3
MCONF030052-01

1 2
MCONF020057-01

1 2 3
4 5 6

MCONF060018-01

1 2 3

MCONF030062-01

1 2 3

MCONF030084-01

1 432 5
MCONF050025-01

1 2

MCONF020156-01

1 2

3 4

MCONF040008-01

1 2

3 4
MCONF040024-01

1

MCONF010076-01

1
MCONF010027-01

2 1

MCONM020042-01

1 2 3
MCONF030052-01

1 2
MCONF020194-01

1

MCONF010057-01

1
MCONF010019-01

1

MCONF010077-01

1 2 3
MCONF030052-01

1

MCONF010054-01

1 2

MCONF020064-01

1

5 6 7 8 9 10

2 3 4

MCONF100053-01

1 2 5

6 7 10

3

8

4

9

MCONF100048-01

1 2

MCONF020156-01

1 2

MCONF020186-01

1
MCONF010078-01

1
MCONF010047-01

7

1 2 5 6

8 9 10 11 12

3 4

17 18 19 20

13 14 15 16

21 22 23 24
MCONF240011-01

7

1 2 3 4

8 9 10 11 12

5 6

18 19 20 21

13 14 15 16

22 23 24 25

17

26

MCONF260014-01

21

8

3

9765

131211

18 19

4

10

14

20171615
MCONF200011-01



9A-110 Bedradingssystemen: 

E-stekker
U4RS0B910F002

C37 C38 C39 C40

C41 C42 C43 C44 C45 C46

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

C47 C49 C50 C51 C52

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-
automatische 
transmissie

Semi-automatische transmissie

C53 (NAAR E60)

E01 E02 E03 E04 E05

E06 E07 E08 E09 E10 E11

E12 E13 E14 E15 E17 E18

IF EQPD IF EQPD

1 2 3 4 5 6

20 2116 17 18 19

7 8 9 10

22 23 24 25

12

2726

13

28

31 32 33 34 35 36

50 5146 47 48 49

37 38 39 40

52 53 54 55

11

41

56

42

57

43

58

14 15

29 30

44

60

45

59

MCONF600002-01

Weld
splice

MCONN000002-01

Weld
splice

MCONN000002-01

Weld
splice

MCONN000002-01

Weld
splice

MCONN000002-01

1 2 3 4 5 6

MCONF060068-01

1 2 3 4 5 6
MCONF060069-01

1 2 3 4 5 6
MCONF060069-01

1 2 3 4 5 6
MCONF060069-01

1 2

MCONF020226-01

1 2

MCONF020226-01

1 2
MCONF020060-01

1 2
MCONF020227-01

1 2
843 6 75

MCONF080034-01 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6521 43

31 32 33 34 35
MCONF350004-01

1

MCONF010081-01

1 2 3

4 5 6

MCONF060062-01

1 2

MCONF020184-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MCONF260011-01

1 2 3

MCONF030062-01

2 1

MCONM020043-01

21

MCONF020196-01

1
2

MCONF020013-01

1
2 3

MCONF030101-01

21

MCONF020197-01

1

2

MCONF020008-01

1

2

MCONF020008-01

21
MCONF020198-01

1 2

MCONF020199-01

1 2
MCONF020200-01

1

MCONF010079-01

1 2

3 4

MCONF040094-01

21
MCONF020198-01



Bedradingssystemen: 9A-111

E19 E20 E21 E22

E23 E24 (naar C36) E25 E26

E27 E28 E29 E30 E31 E32

E33 E34 E35 E36 E37 (naar G35)

E38 (naar G36) E39 E40 E41

E42 E43 E44 (naar L03)

E45 (naar L02) E46 E47 E47

M/T, A/T
Semi-

automatische 
transmissie

E48 (naar E50) E49 E50 (naar E48) E51 E52

21

MCONF020196-01

21

MCONF020197-01

1
2 3

MCONF030101-01

1
2

MCONF020013-01

1 2 3 4 5 6

20 2116 17 18 19

7 8 9 10

22 23 24 25

12

2726

13

28

31 32 33 34 35 36

50 5146 47 48 49

37 38 39 40

52 53 54 55

11

41

56

42

57

43

58

14 15

29 30

44

60

45

59

MCONF600003-01

34

7

2

68910

121314

17 16

1

5

11

15181920

MCONM200005-01

2 1

MCONM020043-01

1

2
MCONF020170-01

1

2
MCONF020169-01

1
2

3 4 5
MCONF050015-01

1
2

3 4 5
MCONF050015-01

1
2

3 4 5
MCONF050015-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

3
8

13
7

12
5

10
15

1
4
9

14

2
6

11

MCONM150001-01

5 4 3 2 167910
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

8

MCONM200008-01

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

MCONF100003-01

21
MCONF020202-01

654321 7

111098 15141312 16
MCONF160034-01

C CA A B B
D ED D EE

MCONF120027-01

C CA A B B
D ED D EE

MCONF120027-01

1 2

3 4
MCONF040095-01

10

1 2 3 4 5
6 7 8 9

11 14 1516 1712 13
MCONF170005-01

1 2 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

3 4

MCONF140012-01

1 2
3 4
MCONF040016-01

1
3 4

2

MCONF040045-01

2 1

7 6 5 4

3

8
MCONM080012-01

1
2

MCONF020203-01

2
5

1
4 76 8

3

MCONF080014-01

1
2

MCONF020204-01

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20
MCONF200021-01



9A-112 Bedradingssystemen: 

G-stekker
U4RS0B910F003

E53 E54 E56 E57 E58

E59 E60 (naar C53) E61

G01 G02 G03 (naar L33) G04 (naar L32) G05

G06 G09 G10 G11 G12

G13 G14 G15 G17

G18 G19 G20 G21

G22 G23 G24 G25

G26 G27 G28 G29

IF EQPD

1 2 3 4 5 6 7
MCONF070015-01

1 2

MCONF020205-01

1
2

3 4
MCONF040004-01

1 2 3
4 65

MCONF060003-01

1 2 3
MCONF030096-01

1 2 3
MCONF030096-01

1

MCONM010032-02

1 2 3 4 5 6

MCONF060068-01

1 2 3 4 5 6 7
MCONF070001-01

1 2 3 4
MCONF040096-01

5 4 3 2 167910
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

8

MCONM200008-01

1234

MCONM040015-01

1 2

MCONF020206-01

1 2

3 4
MCONF040097-01

1

2
MCONF020112-01

1 2
MCONF020212-01

1 2 3 4

MCONF040098-01

1 2 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19

10
20

3 4

MCONF200014-01

1 2 3 4 5
MCONF050021-01

1 2 3 4 5 6 7

MCONF070004-01

B B

B B B B B

A

A

A A

A A

MCONF130007-01

C C

B B B C C

B

B

A A

A A

MCONF130009-01

1 2 3

7 8 9 10

4 5 6

11 12 13 14

MCONF140018-01

3

7654

21

MCONF070016-01

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

MCONF160023-01

321

654
MCONF060063-01

2
5

1
4 76 8

3

MCONF080014-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MCONF100038-01

21
8

3
9

4
10

5
11

6
127

MCONF120026-01

7 105 6

1 2 3 4

8 9 11 12 13

MCONF130010-01

1 2
MCONF020212-01

1 2 3 4 5
MCONF050021-01

1
17

2
18

3
19

4
20

5
21

6
22

7
23

8
24

9
25

10
26

11
27

12
28

13
29

14
30

15
31

16
32

MCONF320005-01

1 2 3
84 6 75

MCONF080002-01



Bedradingssystemen: 9A-113

J-stekker
U4RS0B910F004

G31 G32 G33 G34

G35 (naar E37) G36 (naar E38) G37 G39

G40 G41 G42

G43 (naar L51) G44 G45

J01 (naar L06) J02 J03 J04 J05 J06

A A A A A B B B B B B

C C C C C D D D D D D

MCONF220011-01

6543

21

MCONF060064-01

1 2 3 4 5
7 8 11

6
129 10

MCONF120028-01

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

MCONF200020-01

1
4
9

5
10

7
12

14

3
8

13
15

2
6

11

MCONF150002-01

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20
MCONF200021-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MCONF220009-01

54321
109876

MCONF100060-01

1 2
3 4 5 6

MCONF060025-01

1 2 3
84 6 75

MCONF080002-01

1 2 3 4 5 6
21 22 23 24 25 26

7
27

8
28

9
29

10
30

11
31

12
32

13
33

14
34

15
35

16
36

17
37

18
38

19
39

20
40

MCONF400001-01

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8

MCONM140005-02

1

2
MCONF020005-01

1
MCONF010060-01

22
21
20
19

26
25

14
13
12
11

6
5
4
3
2
1

10
9

18
17

8
7

16
15

24
23

28
27

MCONM280004-01

21
MCONF020134-01

4 3 2
5
1

7 68
MCONM080010-01

1

2
MCONF020112-01

1
3 54 6

2

MCONF060046-01

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10
MCONF100054-01



9A-114 Bedradingssystemen: 

K-stekker
U4RS0B910F005

L-stekker
U4RS0B910F006

J07 J08 J09 (naar L31) J10

J11 J12 J13 J14 J15 J16 (naar L13)

J17 J20 J21 (naar L37) J22 J25 J26

J27 J28 J29

K01 K02

L01 L02 (naar E45) L03 (naar E44) L04

1 3 5

6 8 9 10 11 13

2 4

7 12

MCONF130011-01

1 2 3 4

9 10 11

5 6 7 8

12131415 161718
MCONF180011-01

22
21
20
19

26
25

14
13
12
11

6
5
4
3
2
1

10
9

18
17

8
7

16
15

24
23

28
27

MCONM280004-01

21
MCONF020134-01

4 3 2
5
1

7 68
MCONM080010-01

1

2
MCONF020112-01

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10
MCONF100054-01

1
3 54 6

2

MCONF060046-01

1 2 3 4 5
MCONF050001-01 87654

2 31

MCONF080026-01

1

2
MCONF020112-01

21 43

7 965 108

MCONF100055-01
87654

2 31

MCONF080026-01

1

2
MCONF020112-01

21 43

7 965 108

MCONF100055-01

12

MCONM020018-01

2 1

MCONM020016-01

12

MCONM020018-01

2 1

MCONM020016-01

3 4 5 6

1 2

MCONF060065-01

1 2 3
MCONF030102-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

MCONF180012-01

6789

12345

1011121314151617

MCONM170001-01

2 1

4 3

MCONM040022-01

2 3 41
MCONF040033-01



Bedradingssystemen: 9A-115

L05 L06 L07 (naar J01)

L08 L09 L10 L11

IF EQPD
L12 L13 (naar J16) L14 L15 (naar R01) L16 L17

L18 L19 L20 L21 (naar L22) L22 (naar L21) L23

IF EQPD A/T

L24 L25 L26 L27 L28 (naar L44)

IF EQPD
L29 L30 L31 (naar J09)

IF EQPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 181110 12 13 14

MCONF180013-01

43 5 6

12 141110 15

721

13 1698

MCONF160014-01

14
13
12
11

4
3

22
21
20
19

28
27

26
25
24
23

18
17

10
9

16
15

8
7

2
1

6
5

MCONF280006-01

C CA A B B
E ED D FF

MCONF120029-01

C CA A B B
E ED D FF

MCONF120029-01

1 2

MCONF020209-01

1 2

MCONF020210-01

1
MCONF010060-01 45678

2 13

MCONM080013-01

2 1
MCONM020044-01

2
4

1
3

MCONM040023-01

1
MCONF010060-01

12

MCONM020045-01

21

MCONF020207-01

1 2

MCONF020211-01

1 2 3
4 5 6

MCONF060044-01

1 2
MCONF020060-01

2 1

MCONM020043-01

1 2 3
4 5 6
MCONF060044-01

B B

B B B B B

A

A

A A

A A

MCONF130007-01

1 2
MCONF020212-01

21
MCONF020151-01

1

MCONF010030-01

1 2 3
4 5 6
MCONF060044-01

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

MCONF510002-01

1 2
MCONF020212-01

14
13
12
11

4
3

22
21
20
19

28
27

26
25
24
23

18
17

10
9

16
15

8
7

2
1

6
5

MCONF280006-01



9A-116 Bedradingssystemen: 

O-stekker
U4RS0B910F007

R-stekker
U4RS0B910F008

L32 (naar G04) L33 (naar G03) L34 L35 L36

IF EQPD
L37 (naar J21) L38 L40 L41 L42 (naar O01) L43

IF EQPD
L44 (naar L28) L46 L47 L48 L49 L50

L51 (naar G43) L52 L54

Semi-automatische transmissie Semi-automatische transmissie
L55 L59 L60 L61 L62 L63

Semi-
automatische 
transmissie

L64 L65 L66 L67 L68

O01 (naar L42) O02 O03 O04 O05 O06

R01 (naar L15) R02

4321
MCONF040099-01

2 3 41 5 6 7 8 9 10
20191817161514131211

MCONF200003-01

1
MCONF010060-01

1 2

MCONF020210-01

1 2

MCONF020209-01

45678

2 13

MCONM080013-01

2 1
MCONM020044-01

1
MCONF010060-01

21

MCONF020207-01

45678

2 13

MCONM080013-01

1 2 3
4 5 6
MCONF060044-01

123
46 5

MCONM060012-01

21
3

MCONF030099-01

1
2

MCONF020013-01

1
2

MCONF020013-01

1

2
MCONF020005-01

1
MCONF010060-01

1 2 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

3 4

MCONF140012-01

1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25
28 29 30 31 32 34 35

2 3 4 5 6 7
18 19

33
26 27

MCONF350005-01

1 2 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

3 4

MCONF140012-01

1 2 3
8
4

6 75
MCONF080035-01

21

MCONF020197-01

1 2
MCONF020060-01

1 2

3 4
MCONF040095-01

1 2

3 4
MCONF040095-01

1 2
3 4 5 6

MCONF060025-01

1 2
3 4 5 6

MCONF060025-01

21
MCONF020228-01

21
MCONF020228-01

1

2

MCONF020008-01

1

2

MCONF020008-01

321
4 5 6 7 8

MCONF080027-01

1

MCONF010061-01

1 2
3 4
MCONF040012-01

1 2

3 4
MCONF040095-01

1 2

3 4
MCONF040095-01

1

MCONF010061-01

1
3

2
4

MCONF040100-01

1 2 3 4
MCONF040085-01



Verlichtingssystemen: 9B-1

Verlichtingssystemen

 Plaats van de onderdelen

Plaats van de onderdelen van het verlichtingssysteem
U4RS0B9203001

OPMERKING

Op onderstaande afbeelding ziet u een voertuig met links stuur. Bij een voertuig met rechts stuur zijn 
de onderdelen met een sterretje (*) aan de tegenovergestelde zijde gemonteerd.
 

11

2

1

3

4

6

9

15[A]

15

15*

10* 8* 12

13

14

5

7

16*
17*

18

19*

15

19

20

I4RS0B920001-01

1. Gloeilamp koplamp 8. Lichtschakelaar 15. BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel
: BCM kan niet uit het aftakblok worden verwijderd.

2. Contactdeksel 9. Voormistlicht (indien uitgerust) 16. Verlichtinguitschakelaar (indien uitgerust)
3. Gloeilamp parkeerlicht 10. Schakelaar voormistlicht (indien uitgerust) 17. Schakelaar van koplamphoogteverstelling (indien 

uitgerust)
4. Contact gloeilamp parkeerlicht 11. Relais voormistlicht (indien uitgerust) 18. Achtermistlicht
5. Gloeilamp richtingaanwijzer 12. Alarmknipperlichtenschakelaar 19. DRL-regeleenheid (indien uitgerust)
6. Contact gloeilamp 

richtingaanwijzer
13. Relais richtingaanwijzer / alarmknipperlicht 20. Achtermistlichtschakelaar

7. Koplampeenheid 14. Combinatielicht achter [A]: Aftakbloksamnestel gezien van relaiszijde



9B-2 Verlichtingssystemen: 

Plaats van het interieurlichtsysteem
U4RS0B9203002

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose van de koplamp
U4RS0B9204001

1

3

2

4

I4RS0A920002-01

1. Plafondverlichting 3. Portierschakelaars (beide zijden)
2. Verlichting bagagecompartiment (indien uitgerust) 4. Schakelaar achterklep (opgenomen in slotsamenstel)

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Koplampen gaan niet aan Gloeilampen gesprongen Vervang de gloeilampen.

Verlichtings- of dimlichtschakelaar 
defect

Controleer koplampschakelaar, zie “Inspectie 
koplampschakelaar (in lichtschakelaar): ”.

Koplamp R en zekeringen L gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Eén koplamp gaat niet 
aan

Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.
Koplamp R of zekering L gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Eén lichtbundel ("Hi" of 
"Lo") gaat niet aan

Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.
Verlichtings- of dimlichtschakelaar 
defect

Controleer koplampschakelaar, zie “Inspectie 
koplampschakelaar (in lichtschakelaar): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
DRL-regeleenheid (indien uitgerust) 
defect

Controleer systeem, zie “Inspecteren van de 
DRL-regeleenheid en de bijbehorende circuits 
(indien uitgerust): ”.



Verlichtingssystemen: 9B-3

Symptoomdiagnose voor het DRL-systeem (indien uitgerust)
U4RS0B9204009

Symptoomdiagnose voor koplamphoogteverstelling (indien uitgerust)
U4RS0B9204010

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Koplamp gaat niet aan 
wanneer de 
lichtschakelaar in de OFF-
stand is en de motor loopt

Lichtschakelaar defect Controleer lichtschakelaar, zie “Inspectie 
koplampschakelaar (in lichtschakelaar): ”.

Oliedrukschakelaar defect Controleer oliedrukschakelaar, zie “Inspectie 
oliedrukschakelaar:  in hoofdstuk 9C”.

DRL-regeleenheid defect Controleer lichtschakelaar, zie “Inspecteren 
van de DRL-regeleenheid en de bijbehorende 
circuits (indien uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Koplamp gaat aan zelfs 
wanneer de motor uit is 
en de lichtschakelaar op 
OFF staat

Lichtschakelaar defect Controleer systeem, zie “Inspectie 
koplampschakelaar (in lichtschakelaar): ”.

Oliedrukschakelaar defect Controleer oliedrukschakelaar, zie “Inspectie 
oliedrukschakelaar:  in hoofdstuk 9C”.

DRL-regeleenheid defect Controleer systeem, zie “Inspecteren van de 
DRL-regeleenheid en de bijbehorende circuits 
(indien uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Geen van de koplampen 
beweegt

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Schakelaar van 
koplamphoogteverstelling defect

Controleer 
koplamphoogteverstellingschakelaar, zie 
“Inspectie schakelaar van 
koplamphoogteverstelling (indien uitgerust): ”.

Voedingsspanning te laag Controleer het laadsysteem, zie “Dynamo 
testen (gebrekkige acculading controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Eén koplamp beweegt 
niet

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Actuator koplamphoogteverstelling 
defect

Controleer actuator, zie “Inspectie actuator van 
koplamphoogteverstelling (indien uitgerust): ”.

Koplampbehuizing vervormd Vervang koplampbehuizing.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.



9B-4 Verlichtingssystemen: 

Symptoomdiagnose richtingaanwijzer en alarmknipperlicht
U4RS0B9204002

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Knippert snel of er 
knippert maar één zijde

Gloeilamp gesprongen aan de zijde 
waar het licht snel knippert

Vervang de gloeilamp.

Verkeerde gloeilamp Vervang de gloeilamp.
Relais richtingaanwijzer / 
alarmknipperlicht defect

Controleer relais richtingaanwijzer / 
alarmknipperlicht, zie “Inspectie relais 
richtingaanwijzer en alarmknipperlicht: ”.

Stroomonderbreking of hoge weerstand 
aanwezig tussen 
richtingaanwijzerschakelaar en de 
gloeilamp die niet aangaat of tussen 
alarmknipperlichtschakelaar en de 
gloeilamp die niet aangaat

Repareer het circuit.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Knippert niet

OPMERKING

• Gebruik van het 
SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat maakt 
het makkelijker te 
controleren of het 
defect zich aan de 
invoer- of aan de 
uitgangzijde van de 
BCM bevindt. Zie voor 
de controleprocedure 
"Diagnose met gebruik 
van 
uitgangstestfunctie 
van het SUZUKI-
diagnosecode-
uitleesapparaat" onder 
“Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat:  in 
hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder 
onderdeel in de 
volgorde van bovenaf 
op de volgende lijst.

 

Circuitzekering(en) gesprongen Vervang de zekering(en) en controleer op 
kortsluiting.

Relais richtingaanwijzer / 
alarmknipperlicht defect

Controleer relais richtingaanwijzer / 
alarmknipperlicht, zie “Inspectie relais 
richtingaanwijzer en alarmknipperlicht: ”.

Schakelaar richtingaanwijzer defect Controleer schakelaar richtingaanwijzer, zie 
“Inspectie schakelaar richtingaanwijzer (in 
lichtschakelaar): ”.

Alarmknipperlichtenschakelaar defect Controleer alarmknipperlichtenschakelaar, zie 
“Inspectie alarmknipperlichtenschakelaar: ”.

Stroomonderbreking of hoge weerstand 
aanwezig tussen accu en schakelaar

Repareer het circuit.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.

Knippert langzaam Voedingsspanning laag Controleer het laadsysteem.
Relais richtingaanwijzer / 
alarmknipperlicht defect

Controleer relais richtingaanwijzer / 
alarmknipperlicht, zie “Inspectie relais 
richtingaanwijzer en alarmknipperlicht: ”.



Verlichtingssystemen: 9B-5

Symptoomdiagnose parkeer-, achter-, en kentekenplaatlicht
U4RS0B9204003

Symptoomdiagnose achteruitrijlicht
U4RS0B9204004

Symptoomdiagnose remlicht
U4RS0B9204005

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle lichten gaan niet aan Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Verlichtings- en dimlichtschakelaar van 
combinatieschakelaar defect

Controleer verlichtings- en dimlichtschakelaar, 
zie “Inspectie koplampschakelaar (in 
lichtschakelaar): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Enkele lichten gaan niet 
aan

Gloeilamp(en) gesprongen Vervang de gloeilamp(en).
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Achteruitrijlichten gaan 
niet aan

Gloeilamp(en) gesprongen Vervang de gloeilamp(en).
Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Achteruitrijlichtschakelaar (modellen 
met M/T en semi-automatische 
transmissie) of transmissiebereiksensor 
(model met A/T) defect

Controleer achteruitrijlichtschakelaar of 
transmissiebereiksensor, zie 
“Achteruitrijlichtcontact controleren: Voor 
Model Met M13- Motor in hoofdstuk 5B”, 
“Controle van de achteruitrijlichtschakelaar:  in 
hoofdstuk 5D” of “Inspecteren en afstellen van 
transmissiebereiksensor (schakelschakelaar):  
in hoofdstuk 5A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Achteruitrijlichten blijven 
aan

Achteruitrijlichtschakelaar (modellen 
met M/T en semi-automatische 
transmissie) of transmissiebereiksensor 
(model met A/T) defect

Controleer achteruitrijlichtschakelaar of 
transmissiebereiksensor, zie 
“Achteruitrijlichtcontact controleren: Voor 
Model Met M13- Motor in hoofdstuk 5B”, 
“Controle van de achteruitrijlichtschakelaar:  in 
hoofdstuk 5D” of “Inspecteren en afstellen van 
transmissiebereiksensor (schakelschakelaar):  
in hoofdstuk 5A”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Remlicht gaat niet aan Gloeilamp(en) gesprongen Vervang de gloeilamp(en).

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Remlichtschakelaar defect Controleer remlichtschakelaar, zie “Inspectie 
remlichtschakelaar: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Remlichtschakelaar blijft 
aan

Remlichtschakelaar defect Remlichtschakelaar controleren of afstellen, 
zie “Inspectie remlichtschakelaar: ” of 
“Remlichtschakelaar afstellen:  in hoofdstuk 
4A”.



9B-6 Verlichtingssystemen: 

Symptoomdiagnose voormistlicht (indien uitgerust)
U4RS0B9204006

Symptoomdiagnose achtermistlicht (indien uitgerust)
U4RS0B9204011

Symptoomdiagnose verlichting uit-systeem (indien uitgerust)
U4RS0B9204012

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Eén lamp gaat niet aan Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Voormistlichten gaan niet 
aan

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.
Voormistlichtschakelaar defect Controleer voormistlichtschakelaar, zie 

“Inspectie voormistlichtschakelaar (indien 
uitgerust): ”.

Voormistlichtrelais defect Controleer voormistlichtrelais, zie “Inspectie 
voormistlichtrelais (indien uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Achtermistlicht gaat niet 
aan

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.
Schakelaar mistachterlicht defect Controleer achtermistlichtschakelaar, zie 

“Inspectie schakelaar mistachterlicht: ”.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
"Verlichting uit" werkt niet 
normaal

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Verlichting uit-schakelaar defect Controleer verlichting uit-schakelaar, zie 
“Inspectie verlichting uit-schakelaar (indien 
uitgerust): ”.

Combinatiemeter en/of informatiedisplay 
(klok) defect

Vervang combinatiemeter en/of 
informatiedisplay (klok).

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.



Verlichtingssystemen: 9B-7

Symptoomdiagnose interieurlicht
U4RS0B9204007

OPMERKING

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Inspectie van de werking van DRL (indien uitgerust)
U4RS0B9204013

1) Controleer of de lichtschakelaar in de OFF-stand staat.
2) Controleer of de dimlicht- en passeerlichtschakelaar in de dimlichtstand staan.
3) Controleer de werking van de DRL als volgt.

a) Zet het contactslot op ON en controleer of de koplampen op OFF blijven.
b) Start de motor en laat hem stationair draaien. Controleer of de koplampen in dimlicht op ON gaan.
c) Schakel de dimlicht- en passeerlichtschakelaar naar de grootlichtstand en controleer of de koplampen op 

dimlicht ON blijven.
4) Als het resultaat van de controle niet bevredigend is, ga dan naar “Inspecteren van de DRL-regeleenheid en de 

bijbehorende circuits (indien uitgerust): ”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Plafondverlichting gaat 
niet aan

Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.
Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Schakelaar plafondverlichting defect Controleer de schakelaar van de 

plafondverlichting.
Portierschakelaar defect Controleer portierschakelaar, zie “Inspectie 

portierschakelaar (voor / achterportier):  in 
hoofdstuk 9C”.

Bedrading of massacontact Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Verlichting 
bagagecompartiment 
(indien uitgerust) gaat 
niet aan

Gloeilamp gesprongen Vervang de gloeilamp.
Achterportierschakelaar defect Controleer de schakelaar, zie “Inspectie 

achterklepschakelaar:  in hoofdstuk 9C”.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.



9B-8 Verlichtingssystemen: 

Inspecteren van de DRL-regeleenheid en de bijbehorende circuits (indien uitgerust)
U4RS0B9204014

1) Controleer of de lichtschakelaar in goede staat is, zie “Inspectie koplampschakelaar (in lichtschakelaar): ”.
2) Controleer of de oliedrukschakelaar in goede staat is, zie “Inspectie oliedrukschakelaar:  in hoofdstuk 9C”.
3) Verwijder de DRL-regeleenheid (1) van de steunbalk van de stuurinrichting.
4) Sluit de stekker aan op de DRL-regeleenheid.
5) Controleer of de spanning tussen de volgende aansluitingen en carrosseriemassa onder alle omstandigheden aan 

de voorgeschreven voorwaarden beantwoordt.
6) Controleer of de spanning tussen de volgende aansluitingen en carrosseriemassa onder alle omstandigheden aan 

de voorgeschreven voorwaarden beantwoordt.
Controleer het betreffende circuit op stroomonderbreking of kortsluiting als de gemeten spanning niet aan de 
specificaties voldoet. Vervang de DRL-regeleenheid als de circuits normaal zijn.
Als de gemeten spanning binnen de specificaties valt, zijn de DRL-regeleenheid en de bijbehorende circuits in 
goede staat.

1

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6

V

I4RS0B920002-01

[A]: Stekker DRL-regeleenheid gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde

Aansluitin
g

Circuit Specificatie Toestand

1 Naar dimlicht 0 – 1 V Motor is uit en de lichtschakelaar staat op OFF.
10 – 14 V Motor loopt en de lichtschakelaar staat op OFF.

2 Naar contactslot 0 – 1 V Contactslot staat in stand OFF.
10 – 14 V Contactslot staat in stand ON.

3 Naar lichtschakelaar 
(CLEARANCE)

0 – 1 V Lichtschakelaar staat op OFF.
10 – 14 V Lichtschakelaar staat op CLEARANCE of op HEAD.

4 Massa 0 – 1 V —
5 Massa 0 – 1 V —

6 Naar koplamp
0 – 1 V

• Lichtschakelaar staat op HEAD en de 
dimlichtschakelaar staat op LOW.

• Motor loopt en de lichtschakelaar staat op OFF.

10 – 14 V Lichtschakelaar staat op HEAD en de dimlichtschakelaar 
staat op HI.

7 Naar de 
oliedrukschakelaar

8 – 10 V De motor loopt (oliedrukwaarschuwingslampje is OFF).
0 – 1 V Motor staat uit.

8 Hoofdzekering 10 – 14 V —

9 Naar lichtschakelaar 
(HEAD)

6 – 8 V
• Motor loopt en de lichtschakelaar staat op OFF.
• Motor loopt en de lichtschakelaar staat op 

CLEARANCE.

0 – 1 V
• Motor loopt en de dimlichtschakelaar staat op HEAD.
• Motor staat uit.



Verlichtingssystemen: 9B-9

Reparatie-instructies

Uitbouwen en monteren van koplampbehuizing
U4RS0B9206001

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de voorbumper. Zie “Onderdelen 

voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.
3) Verwijder bevestigingsbouten van de koplamp.
4) Maak de koplampbehuizing (1) los van het voertuig.
5) Maak de stekkers (2) los van de koplampbehuizing 

(1).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Monteer de bevestigingsbouten van de koplamp en 

draai dan de bevestigingsbouten van de koplamp (“1” 
– “3”) vast volgens de numerieke volgorde, zie 
afbeelding.

• Na de montage inspecteren en oriëntatie afstellen, zie 
“Afstellen koplamporiëntatie met scherm: ”.

10 Naar lichtschakelaar 
(LOW)

0 – 1 V
• Motor loopt en de lichtschakelaar staat op OFF.
• Lichtschakelaar staat op HEAD en de 

dimlichtschakelaar staat op LOW.

10 – 14 V Lichtschakelaar staat op HEAD en de dimlichtschakelaar 
staat op HI.

Aansluitin
g

Circuit Specificatie Toestand

2
1

I4RS0A920003-01

2

1

3

I4RS0A920004-01



9B-10 Verlichtingssystemen: 

Vervangen gloeilamp koplamp
U4RS0B9206002

WAARSCHUWING!

 

• Raak de gloeilamp niet aan wanneer deze 
heet is om gevaar voor brandwonden te 
voorkomen.

• Raak het glazen oppervlak van de 
gloeilamp niet aan om beschadigingen te 
voorkomen, omdat het onduidelijk kan zijn 
of de gloeilamp aangaat als deze vuil is.

 

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Maak de stekker los van de gloeilamp.
3) Verwijder het stekkerdoosdeksel (1).
4) Vervang de gloeilamp (2) en monteer alle 

verwijderde onderdelen.

Afstellen koplamporiëntatie met scherm
U4RS0B9206003

OPMERKING

• Tenzij anderszins verplicht door lokale regelgeving, de koplamporiëntatie volgens de volgende 
procedure afstellen.

• Oriëntatie afstellen na het vervangen van de koplampbehuizing.

• Zet de verstellingschakelaar op de "0"-stand met het contactslot op ON tijdens het inspecteren en 
afstellen van de koplamp met het verstellingsysteem.

 

1) Zorg ervoor dat aan de volgende punten wordt voldaan.
• Plaats het voertuig op een vlak oppervlak, met een witte muur (scherm) (1) recht voor het koplampoppervlak.

Afstand “a”
10 m (32,8 ft.)

• Stel de luchtdruk van alle banden af op de voorgeschreven waarde.
• Laat de voertuigcarrosserie enkele malen met de hand op en neer veren om de ophanging te stabiliseren.
• Voer de oriëntatie uit met een bestuurder in de auto.

Gewicht bestuurder
75 kg (165 lb)

2) Controleer om te zien of de "hot spot" (hoge-intensiteitsgebied) van iedere dimlichtas valt zoals op de afbeelding.

Specificatie "hot spot"
Hoek “b”: 0,75° (specificatie)
Berekende afstand “H”: Ongeveer 130 mm (5,15 in.)

3) Lijn de koplamporiëntatie uit volgens de specificatie door het richtmechanisme af te stellen als deze niet juist is 
ingesteld.

1

iii)

2

i)

ii)

I4RS0A920005-01



Verlichtingssystemen: 9B-11

I4RS0B920003-01

2. Gloeilamp koplamp 9. Draaien (voor afstelling naar rechts) [A]: Linker koplamp
3. Snijlijn (grenslijn) 10. Draaien (voor afstelling naar links) [B]: Rechter koplamp
4. "Hot spot" 11. Behuizing koplamp [C]: Afbeelding voertuig met rechts 

stuur
5. Richtmechanisme (voor omhoog / omlaag 

afstellen)
12. Actuator koplamphoogteverstelling [D]: Voertuig met links stuur 

afgebeeld
6. Draaien (voor afstelling omhoog) X-X: Horizontale middenlijn van koplampgloeilampen [E]: Met verstellingssysteem
7. Draaien (voor afstelling naar omlaag) A-A: Verticale middenlijn van linker koplampgloeilamp [F]: Zonder verstellingssysteem
8. Richtmechanisme (voor naar rechts / naar links 

afstellen)
B-B: Verticale middenlijn van rechter koplampgloeilamp



9B-12 Verlichtingssystemen: 

Koplampschakelaar (in lichtschakelaar) 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9206004
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder de afdekkap van de opening in de 

stuurkolom (1).
3) Verwijder de afdekkappen van de stuurkolom (2).

Draai aan het stuurwiel om bij de schroeven (3) van 
de stuurkolomafdekking te kunnen.

4) Verwijder de lichtschakelaar (1) uit de 
combinatieschakelaar (2) en maak de stekker (3) 
los.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspectie koplampschakelaar (in 
lichtschakelaar)

U4RS0B9206005
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

1

32

I4RS0B920004-01
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I4RS0B920005-01
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Verlichtingssystemen: 9B-13

Alarmknipperlichtenschakelaar uitbouwen en 
monteren

U4RS0B9206006
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder middelste-ventilatierooster (1), zie 

“Centraal ventilatierooster uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 7A”.

3) Maak de stekker los en verwijder dan de 
alarmknipperlichtenschakelaar (2) uit het middelste 
ventilatierooster (1) en maak daarbij de 
vergrendelingen (3) los.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspectie alarmknipperlichtenschakelaar
U4RS0B9206007

Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

Inspectie remlichtschakelaar
U4RS0B9206008

Controleer de remlichtschakelaar op continuïteit tussen 
de aansluitingen in iedere schakelaarstand.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

Schakelaar richtingaanwijzer (in 
lichtschakelaar) uitbouwen en monteren

U4RS0B9206009
Zie “Koplampschakelaar (in lichtschakelaar) uitbouwen 
en monteren: ” voor uitbouwen en monteren.

1

2

3

I4RS0B920007-01
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1 2

3 4

Aansluiting
Asconditie

UIT

AAN
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[A]: Model met M/T of A/T [B]: Model met semi-automatische 
transmissie
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Asconditie

VRIJ

DUWEN

VRIJ

DUWEN
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9B-14 Verlichtingssystemen: 

Inspectie schakelaar richtingaanwijzer (in 
lichtschakelaar)

U4RS0B9206010
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

Relais richtingaanwijzer en alarmknipperlicht 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9206011
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder aftakbloksamenstel, zie “BCM 

(opgenomen in aftakbloksamenstel) uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 10B”.

3) Verwijder het relais van de richtingaanwijzer en het 
alarmknipperlicht.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspectie relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht

U4RS0B9206012

1) Sluit het relais van de richtingaanwijzer en het 
alarmknipperlicht (1), de accu (2) en zes 
testgloeilampen ((12V, 21W) (3) en 12 V, 5W (4)) 
aan, zie afbeelding.

2) Controleer het linker richtingaanwijzercircuit
Sluit de "5"-aansluiting en de negatieve pool (–) van 
de accu aan met een doorverbindingsdraad.
Controleer de gloeilampen (1) aan de linkerkant op 
hun knippercyclus.
Vervang het relais van de richtingaanwijzer en het 
alarmknipperlicht als het resultaat niet aan de 
voorschriften voldoet.

Referentie knippercyclus
60 – 120 cycli/minuut

3) Controleer het rechter richtingaanwijzercircuit
Sluit de "6"-aansluiting en de negatieve pool (–) van 
de accu aan met een doorverbindingsdraad.
Controleer de gloeilampen (1) aan de rechterkant op 
hun knippercyclus.
Vervang het relais van de richtingaanwijzer en het 
alarmknipperlicht als het resultaat niet aan de 
voorschriften voldoet.

Referentie knippercyclus
60 – 120 cycli/minuut
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Verlichtingssystemen: 9B-15

4) Controleer het Alarmknipperlicht ON-circuit
Sluit de "8"-aansluiting en de negatieve pool (–) van 
de accu aan met een doorverbindingsdraad.
Controleer alle gloeilampen (1) op hun 
knippercyclus.
Vervang het relais van de richtingaanwijzer en het 
alarmknipperlicht als het resultaat niet aan de 
voorschriften voldoet.

Referentie knippercyclus
60 – 120 cycli/minuut

Kentekenplaatverlichting uitbouwen en 
monteren

U4RS0B9206013
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de achterbumper. Zie “Onderdelen 

voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”
3) Maak de stekker (1) los van de 

kentekenplaatverlichting (2).
4) Duw de vergrendeling in de richting van de pijl en 

verwijder dan de kentekenplaatverlichting (2).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Voormistlicht uitbouwen en monteren (indien 
uitgerust)

U4RS0B9206014
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.

2) Verwijder de voorbumper. Zie “Onderdelen 
voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.

3) Ontkoppel de stekker (1) van het mistlicht (2).
4) Verwijder de schroeven (3) van het mistlicht en 

verwijder het voormistlicht (2).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Stel na het installeren de oriëntatie af, zie “Oriëntatie-

afstelling voormistlicht met scherm (indien uitgerust): 
”.

Gloeilamp voormistlicht vervangen (indien 
uitgerust)

U4RS0B9206015

WAARSCHUWING!

 

• Raak de gloeilamp niet aan wanneer deze 
heet is om gevaar voor brandwonden te 
voorkomen.

• Raak het glazen oppervlak van de 
gloeilamp niet aan om beschadigingen te 
voorkomen, omdat het onduidelijk kan zijn 
of de gloeilamp aangaat als deze vuil is.

 

1) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen 
voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.

2) Verwijder de gloeilamp (1) van het mistlicht, zie 
afbeelding.

3) Vervang de gloeilamp van het mistlicht en monteer 
alle verwijderde onderdelen.

3

8 7

12

6 5 4
1 1

I4RS0A920017-01
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9B-16 Verlichtingssystemen: 

Inspectie voormistlichtschakelaar (indien 
uitgerust)

U4RS0B9206016
OPMERKING

De voormistlichten gaan alleen aan als de 
koplampschakelaar in de stand HEADLIGHT 
(dimlicht of groot licht) of de stand SMALL 
staat. Het voormistlicht gaat automatisch op 
OFF als de koplampschakelaar op de OFF-
stand wordt gezet. Als de 
voormistlichtschakelaar op de ON-stand 
blijft, gaan de voormistlichten automatisch 
op ON als de koplampschakelaar weer op de 
HEADLIGHT- (dimlicht of groot licht) of de 
SMALL-stand wordt gezet.
 

Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

Inspectie voormistlichtrelais (indien uitgerust)
U4RS0B9206017

1) Controleer of er geen continuïteit is tussen 
aansluiting “3” en “4”. Vervang het relais indien er 
continuïteit is.

2) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 
"2" van het relais.

3) Verbind de negatieve pool (–) van de accu met 
aansluiting "1" van het relais.

4) Controleer de continuïteit tussen aansluiting “3” en 
“4”. Vervang het relais indien er geen continuïteit is 
wanneer het relais verbonden is met de accu.

Oriëntatie-afstelling voormistlicht met scherm 
(indien uitgerust)

U4RS0B9206018
Basisoriëntatie

OPMERKING

• Tenzij anderszins verplicht door lokale 
regelgeving, de voormistlichtoriëntatie 
volgens de volgende procedure afstellen.

• Een voorbeeld in het geval dat de licht-
naar-muurafstand 10 m is, ziet u op de 
afbeelding. De lichtbundel die over afstand 
"H" naar beneden gaat, wordt berekend als 
"a" 10 m is met de specificatiehoek "b" 
(1,14°).

 

1) Zorg ervoor dat aan de volgende punten wordt 
voldaan.
• Plaats het voertuig op een vlak oppervlak, met 

een witte muur (scherm) (1) recht voor het 
voormistlichtoppervlak.

Afstand tussen het scherm en het 
voormistlicht
“a”: 10 m (32,8 ft.)

• Stel de luchtdruk van alle banden af op de 
voorgeschreven waarde.

• Laat de voertuigcarrosserie enkele malen met de 
hand op en neer veren om de ophanging te 
stabiliseren.

• Voer de oriëntatie uit met een bestuurder in de 
auto.

Gewicht bestuurder
75 kg (165 lb)

2) Controleer om te zien of de "hot spot" (hoge-
intensiteitsgebied) van iedere voormistlichtas valt 
zoals op de afbeelding.

Specificatie "hot spot"
Hoek “b”: 1,14° (specificatie)
Berekende afstand “H”: Ongeveer 199 mm (7,83 
in.)

1

2

3

4

5

2 3 1 5 4
Aansluiting

Schakelaarpositie

AAN (INDUWEN)

UIT
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Verlichtingssystemen: 9B-17

3) Als het voormistlicht niet goed is ingesteld, uitlijnen 
volgens specificatie door het richtmechanisme te 
draaien.

Inspectie schakelaar van 
koplamphoogteverstelling (indien uitgerust)

U4RS0B9206019
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

Inspectie actuator van 
koplamphoogteverstelling (indien uitgerust)

U4RS0B9206022

1) Controleer of alle koplampstekkers en stekkers van 
de actuator van de koplamphoogteverstelling goed 
zijn aangesloten.

2) Zet het contactslot op ON.
3) Controleer of de actuator van de 

koplamphoogteverstelling een zacht geluid maakt 
terwijl de verstellingschakelaar wordt bewogen.
Als u geen geluid hoort bij het bewegen van de 
verstellingsschakelaar, controleer dan de 
koplampverstellingsschakelaar en de bedrading.
Vervang de behuizing van de koplamp als de 
koplampverstellingsschakelaar en de bedrading in 
orde zijn.

4) Controleer of de vervangen actuator van de 
hoogteverstelling correct functioneert na de 
vervanging.

2. Grenslijn
3. "Hot spot"
4. Richtmechanisme (voor omhoog / omlaag afstellen)
5. Draaien (voor afstelling omhoog)
6. Draaien (voor afstelling naar omlaag)
7. Voormistlicht

X-X: Horizontale middenlijn van voormistlichtgloeilamp
A-A: Verticale middenlijn van linker 

voormistlichtgloeilamp
B-B: Verticale middenlijn van rechter 

voormistlichtgloeilamp
[A]: Linker voormistlicht
[B]: Rechter voormistlicht

I4RS0B920011-01
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1

2

3

4

1 en 2 4370 - 4830

1 en 3

2 en 3

1 en 3

2 en 3

1 en 3

2 en 3

1 en 3

2 en 3

1 en 3

2 en 3

646 - 714

3724 - 4116

3078 - 3402

1292 - 1428

1938 - 2142

2584 - 2856

3230 - 3570

2432 - 2688

1786 - 1974

1140 - 1260

Schakelaarpositie Aansluiting Weerstand (  )

I4RS0B920017D-02



9B-18 Verlichtingssystemen: 

Inspectie schakelaar mistachterlicht
U4RS0B9206020

OPMERKING

• De mistachterlichtschakelaar kan alleen op 
ON worden gezet als de 
koplampschakelaar op HEADLIGHT 
(dimlicht of groot licht) staat.

• Het achtermistlicht gaat automatisch op 
OFF als de koplampschakelaar op de OFF-
stand wordt gezet.

 

Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

Inspectie verlichting uit-schakelaar (indien 
uitgerust)

U4RS0B9206021
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

1 2

ON

OFF

21

Aansluiting
Asconditie

UIT

AAN
I4RS0B920018D-01

1

2

3

4

1 2 3 4
Aansluiting

Schakelaarpositie

UIT

AAN (INDUWEN)
I4RS0B920019D-01



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-1

Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon

 Algemene beschrijving

CAN-communciatiegegevens van combinatiemeter
U4RS0B9301001

De communicatie met ECM, TCM (model met A/T of met semi-automatische transmissie, BCM, regelapparaat keyless 
startsysteem (indien uitgerust) en combinatiemeter, verloopt via het CAN-protocol (Controller Area Network).

Het CAN-communicatiesysteem gebruikt seriële communicatie waarin gegevens op hoge snelheid worden 
overgedragen. Het gebruikt een verdraaid paar van twee communicatielijnen voor de gegevensoverdracht op hoge 
snelheid. Een van de eigenschappen is dat meerdere regelapparaten tegelijkertijd kunnen communiceren. Daarnaast 
beschikt het systeem over een functie die automatisch een eventuele communicatiefout vaststelt. Iedere module leest 
de benodigde gegevens van de ontvangen gegevens en verzendt gegevens.
De combinatiemeter ontvangt de volgende informatie van ieder regelapparaat.

Gegevens die de combinatiemeter ontvangt van de ECM

• Signaal van de omwentelingssnelheid van de motor
• Signaal motorkoelvloeistoftemperatuur
• Voertuigsnelheidssignaal
• Signaal storingsindicatielampje (MIL)-regelaar
• Signaal startblokkeringslampregelaar

Gegevens die de combinatiemeter ontvangt van de TCM (model met A/T)

• Signaal transmissiebereiksensor (A/T-indicator keuzehendelstand)
• Signaal storingsindicatielampje (MIL)-regelaar

Gegevens die de combinatiemeter ontvangt van de TCM (model met semi-automatische transmissie)

• Signaal transmissieschakelstand (standindicator keuzehendel semi-automatische transmissie)
• Signaal regelaar storingsindicatielampje semi-automatische transmissie
• Signaal stand semi-automatische transmissie (standindicator semi-automatische transmissie)

Gegevens die de combinatiemeter ontvangt van de BCM

• Signaal remvloeistofpeilschakelaar (signaal regelaar remwaarschuwingslampje)
• Signaal parkeerremschakelaar (signaal regelaar remwaarschuwingslampje)
• Signaal veiligheidsgordelgespschakelaar bestuurderszijde (signaal regelaar waarschuwingslampje 

veiligheidsgordel)
• Signaal waarschuwingslampje laadsysteem (signaal regelaar laadwaarschuwingslampje)
• Signaal motoroliedrukschakelaar (signaal regelaar oliedrukwaarschuwingslampje)
• Signaal lichtschakelaar
• Signaal portierschakelaar (waarschuwingslampje portier open)

Gegevens die de combinatiemeter ontvangt van het keyless start-regelapparaat

• Signaal regelaar sleutelindicatielampje

1 2
3 4 5

I4RS0B930001-01

1. Regeleenheid keyless startsysteem 3. BCM 5. TCM (model met A/T of met semi-automatische 
transmissie)

2. Combinatiemeter 4. ECM



9C-2 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Schema en routetabel

Elektrisch schema combinatiemeter
U4RS0B9302001

G28-7

G28-9

21 21

G28-13

20

G28-32 G28-5

G28-14

G28-3

13

G28-8

G28-10

G28-1

G28-22

4 5 6 7
8

1 2 11 9 9 10 10

19

33

G28-21  

3

12

14

15 16 17

G28-16

18

G28-31 G28-29

22

G28-30

22

G28-26

G28-25

I4RS0B930002-01

1. Hoofdzekering 7. ECT-meter 13. EPS-regelapparaat 20. Verlichtinguitschakelaar (indien 
uitgerust)

2. METER-zekering 8. ODO-TRIP 14. CPU 21. Keyless start-regelapparaat
3. Combinatieschakelaa

r
9. ABS-regelapparaat 15. Voeding 22. Brandstofpeilmeter

4. Toerenteller 10. BCM 16. Interfacecircuit
5. Snelheidsmeter 11. SDM 17. CAN-aandrijving
6. Brandstofmeter 12. Combinatieschakelaar (groot licht) 18. Stappenmotor en LED-

outputaandrijving



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-3

Plaatsing van de aansluitingen van de koppeling, gezien vanaf de combinatiemeterzijde

OPMERKING

De gevormde nummers (1) houden geen verband met de aansluitingsnummers

 

Aansluiti
ng

Circuit
Aansluiti

ng
Circuit

G28-1 Naar richtingaanwijzerschakelaar (rechts) G28-17 —
G28-2 — G28-18 —
G28-3 Naar ABS-regelapparaat (signaal regelaar 

EBD-waarschuwingslampje)
G28-19 —

G28-4 — G22-20 —
G28-5 Naar SDM (signaal regelaar airbagindicator) G28-21 Naar achtermistlichtschakelaar
G28-6 — G28-22 Naar lichtschakelaar (groot licht)
G28-7 CAN-communicatielijn (actief hoog signaal) G28-23 —
G28-8 CAN-communicatielijn (actief hoog signaal) G28-24 —
G28-9 CAN-communicatielijn (actief laag signaal) G28-25 Naar EPS-regelapparaat (signaal regelaar 

EPS-indicator)
G28-10 CAN-communicatielijn (actief laag signaal) G28-26 Naar richtingaanwijzerschakelaar (links)
G28-11 — G28-27 —
G28-12 — G28-28 —
G28-13 Naar verlichtinguitschakelaar G28-29 Naar brandstofpeilmeter
G28-14 Naar ABS-regelapparaat (signaal regelaar 

ABS-waarschuwingslampje)
G28-30 Naar brandstofpeilmeter

G28-15 — G28-31 Naar METER-zekering
G28-16 GND G28-32 Naar RADIO-zekering

G28-1 G28-16

G28-32G28-17

1

1

I4RS0A930003-02



9C-4 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Plaats van de onderdelen

Plaats van de onderdelen van het audiosysteem
U4RS0B9303001

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose snelheidsmeter en VSS
U4RS0B9304001

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door zowel ECM als TCM alvorens te beginnen met 
storingzoeken aan de hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de 
DTC op.
 

Symptoomdiagnose toerenteller
U4RS0B9304002

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de ECM alvorens te beginnen met storingzoeken aan de 
hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

21

4

3

3

2

7

5

6

(a)

I4RS0B930003-01

1. Radio- of navigatiesamenstel 4. Antennevoedingsdraad 7. GPS-antenne (indien uitgerust)
2. Voorste luidspreker 5. Antenne : 4,5 N·m (0,45 kg-m, 3,25 lb-ft)
3. Achterluidspreker 6. Antennebasisstuk

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De snelheidsmeter geeft 
geen werking of onjuiste 
werking aan.

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

VSS defect (modellen met M/T en semi-
automatische transmissie)

Controleer VSS, zie “Inspecteren van het 
rijsnelheidssensorsignaal (voor modellen met 
M/T en semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C”.

Toerentalsensor van de uitgaande as / 
VSS defect (model met A/T)

Controleer toerentalsensor van de uitgaande 
as / VSS, zie “Toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) inspecteren:  in hoofdstuk 
5A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De toerenteller geeft geen 
werking of onjuiste 
werking aan.

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-5

Symptoomdiagnose motorkoelvloeistoftemperatuur (ECT)-meter
U4RS0B9304003

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de ECM alvorens te beginnen met storingzoeken aan de 
hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

Symptoomdiagnose brandstofmeter
U4RS0B9304004

Symptoomdiagnose waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil
U4RS0B9304005

OPMERKING

• Controleer of de brandstofmeter in goede staat is alvorens de volgende mogelijke oorzaken te 
bekijken.

• Als het brandstofpeilmetercircuit is kortgesloten naar de massa, geeft de brandstofpeilmeter leeg 
aan en gaat het waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil op ON ook al is de brandstoftank niet 
leeg.

• Het waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil gaat op ON als het brandstofpeil lager is dan de 
onderstaande specificatie.

 

Werking van het waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil:

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Motorkoelvloeistoftemper
atuur (ECT)-meter geeft 
geen werking of onjuiste 
werking aan

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De brandstofmeter geeft 
geen werking of onjuiste 
werking aan.

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Brandstofpeilsensor defect Controleer brandstofpeilsensor, zie 
“Inspecteren brandstofpeilsensor: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Werking van het 
waarschuwingslampj

e voor laag 
brandstofpeil:

Hoeveelheid brandstof:
Weerstand van 

brandstofpeilsensor:

ON Ongeveer 6,7 liter Ongeveer 251 Ω

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Het 
waarschuwingslampje 
voor laag brandstofpeil 
gaat niet op ON als het 
brandstofpeil lager is dan 
de specificatie.

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Brandstofpeilsensor defect Controleer brandstofpeilsensor, zie 
“Inspecteren brandstofpeilsensor: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Het 
waarschuwingslampje 
voor laag brandstofpeil 
blijft branden

Laag brandstofpeil Tanken.
Brandstofpeilsensor defect Controleer brandstofpeilsensor, zie 

“Inspecteren brandstofpeilsensor: ”.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.



9C-6 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Symptoomdiagnose waarschuwingslampje voor oliedruk
U4RS0B9304006

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de BCM alvorens te beginnen met storingzoeken aan de 
hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

Symptoomdiagnose waarschuwingslampje rem en parkeerrem
U4RS0B9304007

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de BCM alvorens te beginnen met storingzoeken aan de 
hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Het 
waarschuwingslampje 
voor de oliedruk gaat niet 
branden als het 
contactslot op de ON-
stand wordt gezet met de 
motor uit.

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Oliedrukschakelaar defect Controleer oliedrukschakelaar, zie “Inspectie 
oliedrukschakelaar: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Waarschuwingslampje 
voor oliedruk blijft op ON

Oliedrukschakelaar defect Controleer oliedrukschakelaar, zie “Inspectie 
oliedrukschakelaar: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Het 
remwaarschuwingslicht 
gaat niet aan als het 
remvloeistofniveau laag is 
of als de parkeerrem 
wordt aangetrokken of 
gedurdende 5 seconden 
nadat het contactslot op 
ON is gezet (alleen met 
ABS-voertuig)

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Remvloeistofniveauschakelaar defect Controleer remvloeistofpeilschakelaar, zie 
“Inspectie remvloeistofniveauschakelaar: ”.

Parkeerremschakelaar defect Controleer parkeerremschakelaar, zie 
“Inspectie parkeerremschakelaar: ”.

ABS-systeem defect Zie “ABS controleren:  in hoofdstuk 4E”.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Waarschuwingslampje 
rem blijft op ON

Remvloeistofniveauschakelaar defect Controleer remvloeistofpeilschakelaar, zie 
“Inspectie remvloeistofniveauschakelaar: ”.

Parkeerremschakelaar defect Controleer parkeerremschakelaar, zie 
“Inspectie parkeerremschakelaar: ”.

EBD-systeem defect Zie “Controle van EBD-waarschuwingslampje 
(remwaarschuwingslampje):  in hoofdstuk 4E”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-7

Symptoomdiagnose waarschuwingslampje veiligheidsgordel (indien uitgerust)
U4RS0B9304008

OPMERKING

• De veiligheidsgordelwaarschuwing beschikt over een waarschuwingannuleringsfunctie. Als noch 
de waarschwingstoon noch het veiligheidsgordelwaarschuwingslampje werken, controleer dan of 
de waarschuwingannuleringsfunctie niet is geselecteerd alvorens diagnose uit te voeren, zie 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de BCM alvorens te beginnen met storingzoeken aan 
de hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Symptoomdiagnose A/T schakelstandindicator (alleen model met A/T)
U4RS0B9304009

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de TCM alvorens te beginnen met storingzoeken aan de 
hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Het 
veiligheidsgordelwaarsch
uwingslampje gaat niet 
aan

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Veiligheidsgordelschakelaar defect Controleer gordelschakelaar, zie “Inspectie 
voorste veiligheidsgordel:  in hoofdstuk 8A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Veiligheidsgordelwaarsch
uwingslampje blijft op ON

Veiligheidsgordelschakelaar defect Controleer gordelschakelaar, zie “Inspectie 
voorste veiligheidsgordel:  in hoofdstuk 8A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle A/T-
schakelstandindicator 
gaat niet branden

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Transmissiebereiksensor 
(overschakelingsschakelaar) defect

Controleer transmissiebereiksensor 
“Inspecteren en afstellen van 
transmissiebereiksensor (schakelschakelaar):  
in hoofdstuk 5A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.



9C-8 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Symptoomdiagnose semi-automatische transmissie schakelstandindicator (alleen model met semi-
automatische transmissie)

U4RS0B9304019
OPMERKING

Controleer of een eventuele DTC is vastgesteld door de TCM alvorens te beginnen met storingzoeken 
aan de hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

Symptoomdiagnose laadwaarschuwingslampje
U4RS0B9304010

OPMERKING

Controleer of er geen DTC is vastgesteld door de BCM alvorens te beginnen met storingzoeken aan de 
hand van de volgende tabel. Als een DTC wordt vastgesteld, los dan eerst de DTC op.
 

Symtoomdiagnose grootlichtindicator
U4RS0B9304011

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Geen weergave semi-
automatische transmissie 
schakelstandindicator

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Het 
laadwaarschuwingslampj
e gaat niet op ON

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Het 
laadwaarschuwingslampj
e blijft op ON

Laadsysteem defect Controleer het laadsysteem.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Grootlichtindicator gaat 
niet op ON

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Combinatieschakelaar defect Controleer combinatieschakelaar, zie 
“Inspectie koplampschakelaar (in 
lichtschakelaar):  in hoofdstuk 9B”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.

Grootlichtindicator blijft 
op ON

Combinatieschakelaar defect Controleer combinatieschakelaar, zie 
“Inspectie koplampschakelaar (in 
lichtschakelaar):  in hoofdstuk 9B”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Combinatiemeter defect Vervang de combinatiemeter.



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-9

Symtoomdiagnose waarschuwingstooncircuit
U4RS0B9304012

OPMERKING

• De veiligheidsgordelwaarschuwing beschikt over een waarschuwingannuleringsfunctie. Als noch 
de waarschwingstoon noch het veiligheidsgordelwaarschuwingslampje werken, controleer dan of 
de waarschuwingannuleringsfunctie niet is geselecteerd alvorens diagnose uit te voeren, zie 
“Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Symptoomdiagnose voor de sigarettenaansteker (indien uitgerust)
U4RS0B9304013

Symptoomdiagnose van de claxon
U4RS0B9304014

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Waarschuwingstoon 
maakt geen geluid

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Portierschakelaar bestuurderszijde 
defect

Controleer portierschakelaar bestuurderszijde, 
zie “Inspectie portierschakelaar (voor / 
achterportier): ”.

Lichtschakelaar defect Controleer lichtschakelaar, zie “Inspectie 
koplampschakelaar (in lichtschakelaar):  in 
hoofdstuk 9B”.

Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog 
in contactslot" defect

Controleer waarschuwingsschakelaar "sleutel 
nog in contactslot", zie “Inspectie contactslot: ”.

Veiligheidsgordelschakelaar defect Controleer gordelschakelaar, zie “Inspectie 
voorste veiligheidsgordel:  in hoofdstuk 8A”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Sigarettenaansteker werkt 
niet

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Sigarettenaansteker defect Controleer sigarettenaansteker.
Contactslot defect Controleer contactslot, zie “Inspectie 

contactslot: ”.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Claxon werkt niet Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Claxonschakelaar defect Controleer de claxonschakelaar.
Claxonrelais defect Controleer het claxonrelais.
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Claxon defect Claxon vervangen.



9C-10 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Symptoomdiagnose voor het informatiedisplay (indien uitgerust)
U4RS0B9304015

OPMERKING

Deze thermometer geeft de buitentemperatuur achter de voorbumperdraagbalk aan. Onder een van de 
hieronder genoemde condities echter, zelfs wanneer de buitentemperatuur omhoog gaat, stijgt het 
thermometerdisplay niet om de stijging van de buitentemperatuur veroorzaakt door de 
stralingswarmte van de motor te corrigeren. Als de buitentemperatuur daalt, volgt de 
thermometerwaarde de wijziging in de temperatuur.
Houd hiermee rekening bij het storingzoeken.

• De voertuigsnelheid is 30 km/u (18 m.p.u.) of lager.

• VSS-signaal is defect.

• Het contactslot wordt binnen 2 uur weer aangezet.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Geen weergave van het 
informatiedisplay

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Eenheid informatiedisplay defect Eenheid vervangen.
Onjuiste 
thermometerweergave

Buitenluchttemperatuursensor defect Controleer buitenluchttemperatuursensor, zie 
“Inspectie buitenluchttemperatuursensor 
(indien uitgerust): ”.

VSS-signaal defect Controleer VSS, zie “Inspecteren van het 
rijsnelheidssensorsignaal (voor modellen met 
M/T en semi-automatische transmissie):  in 
hoofdstuk 1C” of “Toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) inspecteren:  in hoofdstuk 
5A”.

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 
van bovenstaande onderdelen defect is.

Het display verandert niet 
bij –30 °C

Buitenluchttemperatuur is –30 °C (–22 
°F) of minder

—

Buitenluchttemperatuursensor defect Controleer buitenluchttemperatuursensor, zie 
“Inspectie buitenluchttemperatuursensor 
(indien uitgerust): ”.

Het bedradingscircuit van de 
buitenluchttemperatuursensor heeft een 
stroomonderbreking en/of is 
kortgesloten naar het voedingscircuit

Repareer indien nodig.

BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 
van bovenstaande onderdelen defect is.

Het display verandert niet 
bij 50 °C

Buitenluchttemperatuur is 50 °C (122 
°F) of meer

—

Buitenluchttemperatuursensor defect Controleer buitenluchttemperatuursensor, zie 
“Inspectie buitenluchttemperatuursensor 
(indien uitgerust): ”.

Bedradingscircuit 
buitenluchttemperatuursensor 
kortgesloten naar massa

Repareer indien nodig.

BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 
van bovenstaande onderdelen defect is.



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-11

Symptoomdiagnose klok (indien uitgerust)
U4RS0B9304020

Symptoomdiagnose voor het audiosysteem (indien uitgerust)
U4RS0B9304016

Radio

OPMERKING

Elektronisch onderdeel / systeem met probleem waarvoor nog geen diagnose is gesteld kan 
elektromagnetische interferentie veroorzaken. Conditie met elektromagnetische interferentie kan een 
slechte radio-ontvangst hebben Voer de volgende procedures uit om te testen op de aanwezigheid van 
elektromagnetische interferentie in onderdeel / systeem.

1. Zet het contactslot op OFF.

2. Maak de elektronische onderdeel- / systeemstekker(s) systematisch een voor een los.

3. Zet het contactslot op ON.

4. Controleer of de radio-ontvangst is verbeterd.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Geen weergave klok Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Klokeenheid defect Eenheid vervangen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Slechte radio-ontvangst Buiten ontvangstgebied (slechte locatie) —

Antenne defect Antenne vervangen
Elektrisch onderdeel / systeem defect Elektrisch onderdeel / systeem vervangen, zie 

hieronder genoemde N.B..
Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
Radio werkt niet en er 
komt geen geluid uit de 
luidspreker

Circuitzekering(en) gesprongen Vervang de zekering(en) en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
Radio werkt niet maar er 
komt geluid uit de 
luidspreker

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
Radio werkt maar er komt 
niet uit alle luidsprekers 
geluid

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
Individuele luidspreker 
maakt lawaai of werkt niet

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Luidspreker defect Luidspreker vervangen
Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen

Geluidskwaliteit is slecht Buiten ontvangstgebied (slechte locatie) —
Luidspreker niet goed gemonteerd Goed monteren.
Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Luidspreker defect Luidspreker vervangen
Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.



9C-12 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

CD-speler

Symptoomdiagnose voor de afstandsaudioregelschakelaar (indien uitgerust)
U4RS0B9304017

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
CD-ROM gaat niet naar 
binnen

Er zit al een andere CD-ROM in de 
speler

CD-ROM verwijderen.

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Er bevindt zich materiaal in de CD-
speler dat er niet hoort

Haal het materiaal uit de CD-speler of vervang 
het radiosamenstel.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
CD-ROM komt niet naar 
buiten

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Er bevindt zich materiaal in de CD-
speler dat er niet hoort

Haal het materiaal uit de CD-speler of vervang 
het radiosamenstel.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
CD-speler laadt CD-ROM 
niet

CD-ROM defect —
CD-ROM met de verkeerde zijde naar 
boven geplaatst

Goed plaatsen.

De temperatuur in de cabine is te hoog —
Er vormen zich waterdruppels op de 
interne lens

Ongeveer 1 uur laten drogen met de voeding 
aan.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
Slaat over of maakt lawaai CD-ROM defect —

Rijvibratie —
Er vormen zich waterdruppels op de 
interne lens

Ongeveer 1 uur laten drogen met de voeding 
aan.

Radiosamenstel niet correct 
gemonteerd

Goed monteren.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
CD-speler werkt maar er 
komt niet uit alle 
luidsprekers geluid

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.
Individuele luidspreker 
maakt lawaai of werkt niet

Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Luidspreker defect Luidspreker vervangen.
Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.

Geluidskwaliteit of 
volume is slecht

CD-ROM defect —
Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Luidspreker niet goed gemonteerd Goed monteren.
Luidspreker defect Luidspreker vervangen.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Het audiosysteem werkt 
maar de 
afstandsregelschakelaar 
bestuurt het 
audiosysteem niet

Afstandsaudioregelschakelaar defect Controleer de afstandsaudioregelschakelaar, 
zie “Inspectie afstandsaudioregelschakelaar: ”.

Contactspoel defect Contactspoel vervangen.
Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer indien nodig.

Radiosamenstel defect Radiosamenstel vervangen.



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-13

Symptoomdiagnose navigatie (indien uitgerust)
U4RS0B9304021

Reparatie-instructies

Contactslot uitbouwen en monteren
U4RS0B9306001

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Controleer of de contactsleutel is verwijderd.
3) Verwijder de afdekkap van de opening in de 

stuurkolom (1).
4) Draai aan het stuurwiel om de schroeven (3) van de 

stuurkolomafdekking te kunnen verwijderen en 
verwijder dan de afdekkingen (2) van de stuurkolom.

5) Maak de stekkers (1) los van het contactslot (2).
6) Verwijder het contactslot (2) uit de sleutelcilinder (3).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspectie contactslot
U4RS0B9306002

• Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de 
controle niet aan de voorschriften beantwoordt, 
vervang dan de schakelaar.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Geen weergave navigatie Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Defecte bedrading en/of 
massaverbinding.

Repareer het circuit.

Navigatie-eenheid defect Eenheid vervangen.

1
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9C-14 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Combinatiemeter uitbouwen en monteren
U4RS0B9306003

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de afdekkap van de opening in de 

stuurkolom (1) door deze in de richting van de pijl op 
de afbeelding te trekken.

3) Verwijder het bord (1) van de combinatiemetergroep 
door deze in de richting van de pijl op de afbeelding 
te trekken.

4) Verwijder de schroeven (1) waarmee de 
combinatiemeter is bevestigd.

5) Verwijder de combinatiemeter (2) door deze in de 
richting van de pijl op de afbeelding te trekken.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Uitbouwen en inbouwen brandstofpeilsensor
U4RS0B9306004

Uitbouwen
Verwijder het brandstofpompsamenstel, zie “Uitbouwen 
en inbouwen van brandstofpomp:  in hoofdstuk 1G”.

Montage
Monteer het brandstofpompsamenstel, zie “Uitbouwen 
en inbouwen van brandstofpomp:  in hoofdstuk 1G”.

Inspecteren brandstofpeilsensor
U4RS0B9306005

• Controleer of de weerstand tussen de aansluitingen 
"a" en "b" van de brandstofpeilsensor verandert met 
de wijziging in de vlotterstand.

• Controleer de weerstand tussen aansluitingen "a" en 
"b" bij iedere vlotterstand in het volgende.
Vervang de brandstofpomp als de gemeten waarde 
buiten het voorgeschreven bereik valt.

Specificaties brandstofpeilsensor

Oliedrukschakelaar uitbouwen en monteren
U4RS0B9306006

Zie “Controleren van de oliedruk:  in hoofdstuk 1E” voor 
uitbouwen en monteren.

1

I4RS0B930005-01

1

I4RS0B930006-01

1

2

I4RS0A930012-01

Vlotterstand Weerstand (Ω)

Volledig boven "c"
23 mm 

(0,905 in.)
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(6,535 in.)
280 ± 1
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Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-15

Inspectie oliedrukschakelaar
U4RS0B9306007

1) Trek de looddraad van de oliedrukschakelaar (1) los.
2) Controleer op continuïteit tussen de aansluiting (2) 

van de oliedrukschakelaar en het cilinderblok (3), zie 
afbeelding.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
oliedrukschakelaar (1).

Specificatie oliedruksensor
Bij draaiende motor: Geen continuïteit
Bij motorstilstand: Continuïteit

VSS Uitbouwen en monteren
U4RS0B9306008

Zie “Rijsnelheidssensor (VSS) uitbouwen en inbouwen: 
Voor Model Met M13- Motor in hoofdstuk 5B” voor 
uitbouw en montage (modellen met M/T of semi-
automatische transmissie) of “Toerentalsensor van 
uitgaande as (VSS) uitbouwen en inbouwen:  in 
hoofdstuk 5A”(model met A/T).

Inspectie VSS
U4RS0B9306009

Zie “Inspecteren van het rijsnelheidssensorsignaal (voor 
modellen met M/T en semi-automatische transmissie):  
in hoofdstuk 1C” (modellen met M/T of semi-
automatische transmissie) of “Toerentalsensor van de 
uitgaande as (VSS) inspecteren:  in hoofdstuk 5A” 
(model met A/T).

Inspectie temperatuursensor 
motorkoelvloeistof (ECT)

U4RS0B9306010
Controleer de temperatuursensor motorkoelvloeistof op 
weerstand, zie “Inspecteren van de 
motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT-sensor):  in 
hoofdstuk 1C”.

Inspectie remvloeistofniveauschakelaar
U4RS0B9306011

Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen van 
de stekker (1) van de remvloeistofpeilschakelaar. 
Schakelaar vervangen indien er defecten worden 
vastgesteld.

Specificatie remvloeistofpeilschakelaar
OFF-stand (vlotter omhoog): Geen continuïteit
ON-stand (vlotter omlaag): Continuïteit

Inspectie parkeerremschakelaar
U4RS0B9306012

Controleer op continuïteit tussen de aansluiting van de 
parkeerremschakelaar en de carrosseriemassa, zie 
afbeelding. Schakelaar vervangen indien er defecten 
worden vastgesteld.

Specificatie parkeerremschakelaar
OFF-stand (parkeerrem los): Geen continuïteit
ON-stand (parkeerrem aangetrokken): Continuïteit

4. Motoroliefilter F: Voor

I3RM0A930009-01

1. Parkeerremschakelaar
2. Parkeerremhendel

1

I4RS0B930007-01

1

2

I4RS0A930014-01



9C-16 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Inspectie portierschakelaar (voor / 
achterportier)

U4RS0B9306013
Verwijder portierschakelaar uit de carrosserie en 
controleer op continuïteit. Schakelaar vervangen indien 
er defecten worden vastgesteld.

Specificatie portierschakelaar (voor / achterportier)
OFF-stand (portier gesloten): Geen continuïteit
ON-stand (portier open): Continuïteit

Inspectie achterklepschakelaar
U4RS0B9306014

Controleer op continuïteit tussen aansluiting “a” en “b”, 
hieronder afgebeeld.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

Specificatie achterklepschakelaar
Achterklep gesloten: Geen continuïteit
Achterklep open: Continuïteit

Buitenluchttemperatuursensor uitbouwen en 
monteren (indien uitgerust)

U4RS0B9306015
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen 

voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.
3) Maak de stekker van de 

buitenluchttemperatuursensor los.

4) Verwijder de buitenluchttemperatuursensor (1) van 
de steunbalk van de voorbumper.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspectie buitenluchttemperatuursensor (indien 
uitgerust)

U4RS0B9306016
Meet de weerstand van de 
buitenluchttemperatuursensor met een ohmmeter.
Vervang de buitenluchttemperatuursensor als de 
weerstand buiten het voorgeschreven bereik valt.

Weerstand buitenluchttemperatuursensor
1,62 kΩ – 1,78 kΩ bij 25 °C (77 °F)

I3RH0A930004-01

a b

I4RS0A930015-01

“A”: Weerstand
“B”: Temperatuur

1

I4RS0A930016-01

“B”

“A”

5,50

1,70

0
32

25
77 F

I4RS0B930022D-01



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-17

Instrumentenbord uitbouwen en monteren
U4RS0B9306017

WAARSCHUWING!

 

Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00” 
alvorens met de onderhoudswerkzaamheden 
te beginnen.

 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de afdekkap van de opening in de 
stuurkolom (1).

4) Draai aan het stuurwiel om de schroeven (3) van de 
stuurkolomafdekking te verwijderen.

5) Verwijder de afdekkappen van de stuurkolom (2).

6) Verwijder het handschoenenkastje (1).
7) Verwijder de ontsluithendel (2) van de motorkap.

8) Verwijder het consolehuis, zie “Onderdelen 
consolehuis:  in hoofdstuk 9H”.

9) Verwijder de beugel middenonder (1) van het 
instrumentenbord.

10) Verwijder de voorstijlbekleding (1) en de bekleding 
(2) aan de zijkant van het dashboard.

11) Verwijder de bevestigingsschroeven (1) van het 
instrumentenbord.

12) Maak het instrumentenbord los van de steunbalk (2) 
va de stuurinrichting en verwijder vervolgens het 
voetkanaal (3).

13) Maak de bedradingsbundelstekker van het 
instrumentenbord, de verwarmingsregelkabels en de 
instrumentenbordantennekabel los.

14) Verwijder de bevestigingsmoeren (1) van de 
stuurkolom, zie “Stuurkolom uitbouwen en monteren:  
in hoofdstuk 6B”.

15) Verwijder de massadraad van het instrumentenbord.
16) Verwijder de bevestigingsbouten (1) van het 

instrumentenbord.
17) Verwijder het instrumentenbord (2) met de steunbalk 

(3) van de stuurinrichting en de bedradingsbundel 
van het instrumentenbord.

1

32

I4RS0B920004-01

21
I4RS0B930008-01

1

I4RS0B930009-01

“A”

“A”

1

2

I4RS0B930010-01

1
1

2

3

I4RS0B930011-01

1

1

2

3

I4RS0B930012-01



9C-18 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Let bij het monteren van elk onderdeel op dat er geen 

kabels of bedradingsbundels bekneld raken.
• Draai de bevestigingsbouten van het 

instrumentenbord aan met het voorgeschreven 
koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout instrumentenbord (a):  23 N·m (
2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

• Draai de bevestigingsmoeren van de stuurkolom aan, 
zie “Stuurkolom uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
6B”.

• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 
airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Informatiedisplay (klok) uitbouwen en monteren
U4RS0B9306018

Uitbouwen

1) Verwijder de lijst (1) van het informatiedisplay (klok) 
van het instrumentenbord (2) door de lijst in de 
richting van de pijl op de afbeelding te trekken.

2) Verwijder het informatiedisplay (klok) (3) van het 
instrumentenbord (2) door het in de richting van de 
pijl op de afbeelding te trekken.

3) Ontkoppel de stekker van het informatiedisplay 
(klok).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Audio-eenheid uitbouwen en monteren
U4RS0B9306019

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder het handschoenenkastje, zie 

“Instrumentenbord uitbouwen en monteren: ”.
3) Verwijder 2 bevestigingsbouten (1).
4) Maak de elektriciteitsstekkers los van de audio-

eenheid.
5) Verwijder de audio-eenheid (2) van het 

instrumentenbord.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Voorste luidspreker uitbouwen en monteren
U4RS0B9306020

Uitbouwen

1) Verwijder deurbekleding, zie stap 1) tot 3) van 
“Voorportierruit uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9E”.

2) Verwijder 3 bevestigingsschroeven (1) van de 
voorste luidspreker.

3) Verwijder de voorste luidspreker (2) uit het 
voorportier (3).

(a)

(a)

I4RS0B930013-01

1

2
I4RS0A930032-01

3

2
I4RS0A930025-01

2

1

1

I4RS0B930014-01



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-19

4) Maak de stekker van de voorste luidspreker (2) los 
van de voorste luidspreker.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Achterluidspreker uitbouwen en monteren (5-
deursmodel)

U4RS0B9306021
Uitbouwen

1) Verwijder deurbekleding, zie stap 1) tot 3) van 
“Achterportierruit uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9E”.

2) Verwijder 3 bevestigingsschroeven (1) van de 
achterluidspreker.

3) Verwijder de achterluidspreker (2) uit het 
achterportier (3).

4) Maak de stekker van de achterluidspreker (2) los 
van de achterluidspreker.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Achterluidspreker uitbouwen en monteren (3-
deursmodel)

U4RS0B9306027
Uitbouwen

1) Verwijder de onderkant van het zijpaneel (1).

2) Verwijder 3 bevestigingsschroeven (1) van de 
achterluidspreker en de achterluidspreker (2) uit het 
zijpaneel.

3) Maak de stekker van de achterluidspreker (2) los 
van de achterluidspreker.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

1

2

3

I4RS0A930027-01

1

2

3

I4RS0A930027-01

1

I4RS0B930015-01

1

2
1

I4RS0B930016-01



9C-20 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

GPS-antenne uitbouwen en monteren (indien 
uitgerust)

U4RS0B9306028
Uitbouwen

1) Verwijder het bord van de combinatiemetergroep, zie 
stap 1) tot 3) van “Combinatiemeter uitbouwen en 
monteren: ”.

2) Maak de stekker van de GPS-antenne los uit de 
navigatie-eenheid, zie “Audio-eenheid uitbouwen en 
monteren: ”.

3) Verwijder de GPS-antenne (1).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Claxon uitbouwen en monteren
U4RS0B9306022

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen 

voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.
3) Maak de claxonstekker (1) los.
4) Verwijder de claxon (2).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Inspectie claxon
U4RS0B9306023

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen 

voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”. 
3) Maak de claxonstekker (1) los.
4) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 

van de claxonstekker (2) en de negatieve (-) pool 
met de carrosseriemassa.
Vervang de claxon als deze geen geluid maakt.

Inspectie claxonrelais
U4RS0B9306024

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder aftakbloksamenstel, zie “BCM 

(opgenomen in aftakbloksamenstel) uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 10B”.

3) Verwijder het claxonrelais (1) uit het 
aftakbloksamenstel (2).

4) Controleer of er geen continuïteit is tussen 
aansluiting “c” en “d”. Vervang het relais indien er 
continuïteit is.

5) Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 
"c" en "d" als een 12 V-batterij wordt aangesloten op 
aansluitingen "a" en "b". Door een nieuwe vervangen 
als een storing wordt vastgesteld.

1

I4RS0B930017-01

1

2

I4RS0A930028-01

1

2

I4RS0A930030-01

12

I4RS0B930018-01

b a

c

d

c

a

d

b

I3JA01920006-01



Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 9C-21

Antennebasisstuk uitbouwen en monteren
U4RS0B9306025

Uitbouwen

1) Plafondverlichting verwijderen.
2) Verwijder de antenne (1) uit het antennebasisstuk 

(2).
3) Maak de antennevoedingsdraad (3) los van het 

antennebasisstuk (2).
4) Verwijder het antennebasisstuk (2) uit het voertuig.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek de bevestigingsmoer van de antennebasis met 

het voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bevestigingsmoer antennebasis (a):  4,5 N·m (
0,45 kgf-m, 3,25 lb-ft)

Inspectie afstandsaudioregelschakelaar
U4RS0B9306026

1) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module, zie “Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 8B”.

2) Maak de stekker van de 
afstandsaudioregelschakelaar los van de 
contactspoel.

3) Controleer de schakelaar op weerstand tussen 
aansluitingen “a” en “b” onder iedere volgende 
conditie.
Vervang de afstandsaudioregelschakelaar indien 
niet het gewenste resultaat wordt verkregen.

“ENTER”, “+” en “–” schakelweerstand
Alle schakelaars vrijgezet (OFF): 4700 – 5600 kΩ
“ENTER” schakelaar (1) drukkend op (ON): 50 – 
60 Ω
“+” schakelaar (2) drukkend op (ON): 120 – 140 Ω
“–” schakelaar (3) drukkend op (ON): 220 – 260 Ω

4) Controleer de schakelaar op weerstand tussen 
aansluitingen “a” en “b” onder iedere volgende 
conditie.
Vervang de afstandsaudioregelschakelaar indien 
niet het gewenste resultaat wordt verkregen.

“MODE”,  en  schakelweerstand
Alle schakelaars vrijgezet (OFF): 4700 – 5600 kΩ
“MODE” schakelaar (4) drukkend op (ON): 370 – 
460 Ω
  schakelaar (5) drukkend op (ON): 680 – 820 
Ω
  schakelaar (6) drukkend op (ON): 1400 – 
1700 Ω1

2

3

(a)
I4RS0B930019-01

b a

6

5

4
1 2

3

I4RS0B930020-03



9C-22 Instrumenten / Bestuurdersinformatie / Claxon: 

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B9307001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Plaats van de onderdelen van het audiosysteem: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bevestigingsbout instrumentenbord 23 2,3 17,0 )
Bevestigingsmoer antennebasis 10 1,0 7,5 )



Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 9D-1

Ruitenwissers / Ruitensproeiers

 Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose voorruitwisser en -sproeier
U4RS0B9404001

Symptoomdiagnose achterruitwisser en -sproeier (indien uitgerust)
U4RS0B9404002

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Storingen ruitenwisser Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 

kortsluiting.
Ruitenwissermotor defect Controleer ruitenwissermotor, zie “Inspectie 

voorruitwissermotor: ”.
Combinatieschakelaar 
(ruitenwisserschakelaar) defect

Controleer ruitenwisserschakelaar, zie 
“Inspectie voorruitwisser- en -
sproeierschakelaar: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Storingen ruitensproeier Ruitensproeierslang of -mondstuk 

verstopt
Verstopte slang of mondstuk reinigen of 
repareren

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Ruitensproeiermotor defect Controleer ruitensproeiermotor, zie “Inspectie 
ruitensproeierpomp: ”.

Combinatieschakelaar 
(ruitensproeierschakelaar) defect

Controleer ruitensproeierschakelaar, zie 
“Inspectie voorruitwisser- en -
sproeierschakelaar: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Storingen ruitenwisser

OPMERKING

• Gebruik van het 
SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat maakt 
het makkelijker te 
controleren of het 
defect zich aan de 
invoer- of aan de 
uitgangzijde van de 
BCM bevindt. Zie voor 
de controleprocedure 
"Diagnose met gebruik 
van 
uitgangstestfunctie 
van het SUZUKI-
diagnosecode-
uitleesapparaat" onder 
“Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat:  in 
hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder 
onderdeel in de 
volgorde van bovenaf 
op de volgende lijst.

 

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Ruitenwissermotor defect Controleer ruitenwissermotor, zie “Inspectie 
achterruitwissermotor (indien uitgerust): ”.

Combinatieschakelaar 
(ruitenwisserschakelaar) defect

Controleer ruitenwisserschakelaar, zie 
“Inspectie schakelaar achterruitwisser en -
sproeier: ”.

Relais achterruitwisser defect Controleer relais achterruitwisser, zie 
“Inspectie relais achterruitwisser: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.



9D-2 Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 

Storingen ruitensproeier Ruitensproeierslang of -mondstuk 
verstopt

Verstopte slang of mondstuk reinigen of 
repareren

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Ruitensproeiermotor defect Controleer ruitensproeiermotor, zie “Inspectie 
ruitensproeierpomp: ”.

Combinatieschakelaar 
(ruitensproeierschakelaar) defect

Controleer ruitensproeierschakelaar, zie 
“Inspectie schakelaar achterruitwisser en -
sproeier: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie



Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 9D-3

Reparatie-instructies

Onderdelen ruitenwissers en ruitensproeiers
U4RS0B9406001

11

5

6

(b)

(b)

(c)
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13
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14

14

[A]

(d)

7

9

10
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8

(a)

(a)

(b)

(b)

3

1

2

1

4

(b)

2

I4RS0B940002-03

1. Voorruitwisserblad 8. Ruitensproeierpomp voor achterruitsproeier 
(indien uitgerust)

[A]: Aftakbloksamenstel gezien van 
relaiszijde

2. Voorruitwisserarm 9. Ruitensproeiertank : 16 N·m (1,6 kg-m, 11,5 lb-ft)
3. Voorruitwissermotor 10. Ruitensproeierslang : 8 N·m (0,8 kg-m, 6,0 lb-ft)
4. Voorruitwisserkoppeling 11. Ruitenwassermondstuk : 5 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)



9D-4 Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 

Ruitensproeiertank en ruitensproeierpomp 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9406002

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen 

voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.
3) Verwijder doorsteekrubber (1) en bovenste gedeelte 

(2) van de ruitensproeiertank.

4) Verwijder bevestigingsbouten (4) van de 
ruitensproeiertank.

5) Maak de stekkers en de slangen van de looddraad 
van de ruitensproeierpomp los.

6) Verwijder de ruitensproeiertank (1).
7) Verwijder voorruitsproeierpomp (2) en 

achterruitsproeierpomp (3) (indien uitgerust) uit de 
ruitensproeiertank (1).

Montage
Monteer de ruitensproeiertank en de ruitensproeierpomp 
in omgekeerde volgorde en neem de volgende punten in 
acht.
• Sluit de ruitensproeierstekker(s) stevig aan.
• Draai de bouten van de ruitensproeiertank met het 

voorgeschreven koppel vast.

Aantrekkoppel
Bout van ruitensproeiertank (a):  4 N·m (0,4 kgf-
m, 3,0 lb-ft)

Inspectie ruitensproeierpomp
U4RS0B9406003

1) Verbind de pluspool (+) en de negatieve (–) pool 
respectievelijk met de (+) en (–)-aansluitingen van 
de pomp.

2) Controleer of de voorruit- en 
achterruitsproeierpompen werken.
De ruitensproeierpomp vervangen als deze niet 
werkt.

5. Achterruitwisserarm met bladsamenstel (indien 
uitgerust)

12. Ruitenwisserschakelaar : 4 N·m (0,4 kg-m, 3,0 lb-ft)

6. Achterruitwissermotor (indien uitgerust) 13. Achterruitwisserrelais (indien uitgerust)
7. Ruitensproeierpomp voor voorruitsproeier 14. Aftakblok

: BCM kan niet uit het aftakblok worden 
verwijderd.

1

2

I4RS0A940002-01

4

123

I4RS0B940014-01

(a)

I4RS0B940015-01

(–)
(+)

I4RS0A940005-01



Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 9D-5

Voorruitwisser uitbouwen en monteren
U4RS0B9406004

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de draaidoppen (1) en de armmoeren (2) 

van de ruitenwisser en verwijder de 
voorruitwisserarmen met de wisserbladen (3).

3) Verwijder de schutbordlijst, zie “Onderdelen 
schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

4) Maak de stekker van de voorruitwissermotor los.
5) Verwijder de bouten (1) en verwijder het 

voorruitwissersamenstel (2).

Montage

1) Monteer het voorruitwissersamenstel (1) en trek de 
bouten aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bout voorruitwisser (a):  8 N·m (0,8 kgf-m, 6,0 lb-
ft)

2) Sluit de stekker aan op de voorruitwissermotor.

3) Monteer de schutbordlijst, zie “Onderdelen 
schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

4) Monteer de voorruitwisserarmen en de wisserbladen 
(1) op de in de afbeelding gespecificeerde posities 
en draai dan de voorruitwissermoeren aan met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Moer voorruitwisserarm (a):  16 N·m (1,6 kgf-m, 
11,5 lb-ft)

5) Monteer de draaidoppen (2) van de wisser op de 
voorruitwisserarmmoeren

6) Sluit de negatieve kabel (–) van de accu weer aan.

Inspectie voorruitwissermotor
U4RS0B9406005

OPMERKING

Controleer of de accuspanning 12 V of meer 
is.
 

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de voorruitwisserarmen met de 

wisserbladen, zie “Voorruitwisser uitbouwen en 
monteren: ”.

3) Verwijder de schutbordlijst, zie “Onderdelen 
schutbord:  in hoofdstuk 9K”.

4) Maak de stekker van de voorruitwissermotor los.
5) Monteer de voorruitwisserarmen met de 

wisserbladen terug. Zie voor bijzonderheden stap 4) 
van "Montage" in “Voorruitwisser uitbouwen en 
monteren: ”.

1

3
3

2
I4RS0B940003-03

I4RS0B940016-01

I4RS0B940017-01

3. Keramische lijn
4. Midden wisserblad

2
2

3

34

11

(a)

I4RS0B940004-03



9D-6 Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 

6) Controleer als volgt of de voorruitwissermotor werkt
• Voor werking van de motor op lage snelheid

a. Verbind de pluspool (+) van de accu met 
aansluiting "1" en de negatieve (–) pool met 
de aansluiting "5".

b. Controleer of de heen-en-weer-
bewegingssnelheid van de wisserarm voldoet 
aan de specificatie. Vervang de motor als het 
resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt.

Specificatie
41 – 51 omw/min

• Voor werking van de motor op hoge snelheid
a. Verbind de pluspool (+) van de accu met 

aansluiting "2" en de negatieve (–) pool met 
de aansluiting "5".

b. Controleer of de omwentelingssnelheid van 
de motor voldoet aan de specificatie. Vervang 
de motor als het resultaat van de controle niet 
aan de voorschriften beantwoordt.

Specificatie
60 – 76 omw/min

• Voor werking van de automatische stop
a. Verbind de pluspool (+) van de accu met 

aansluiting "1" en de negatieve (–) pool met 
de aansluiting "5" en laat de motor draaien.

b. Maak aansluiting "1" los van de pluspool (+) 
van de accu en laat de motor stoppen.

c. Verbind de aansluitingen "1" en "3" met een 
doorverbindingsdraad en sluit aansluiting "4" 
aan op de pluspool (+) van de accu.
Kijk of de motor nog een keer draait en dan 
stopt op de gespecificeerde positie, zie 
afbeelding.

d. Herhaal stap 1) tot 3) meerderer malen en 
controleer of de motor steeds op de 
gespecificeerde positie stopt.
Vervang de motor indien het resultaat van de 
controle niet bevredigend is.

Achterruitwisser uitbouwen en monteren 
(indien uitgerust)

U4RS0B9406006
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de afdekking (1) van de arm, de moer (2) 

van de achterruitwisser, de achterruitwisserarm met 
bladsamenstel (3), de draaidop (4) van de 
achterruitwisser en de afdichting (6) van de 
achterruitwisser.

3) Verwijder de achterklepbekleding, zie 
“Achterklepslot uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9F”.

1

5

I4RS0B940005-01

2

5

I4RS0A940011-01

2. Voorruitwisserarmen met wisserbladen.
6. Keramische lijn
7. Midden wisserblad

4 5
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6
7
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I4RS0B940006-03

1

2

3

4

5

6
I4RS0A940013-01



Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 9D-7

4) Maak de stekker van de achterruitwissermotor los.
5) Verwijder de achterruitwissermotor.

Montage

1) Monteer de achterruitwissermotor (1) en trek de 
bevestigingsbouten van de achterruitwissermotor 
aan met het voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout achterruitwissermotor (a):  8 
N·m (0,8 kgf-m, 6,0 lb-ft)

2) Sluit de stekker aan op de achterruitwissermotor
3) Monteer de achterklepbekleding, zie “Achterklepslot 

uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 9F”.
4) Monteer de afdichting (1) van de achterruitwisser en 

trek de bout van de achterruitwisser aan met het 
voorgeschreven koppel.

Aantrekkoppel
Moer achterruitwisser (a):  5 N·m (0,5 kgf-m, 4,0 
lb-ft)

5) Monteer de draaidop (2) van de achterruitwisser.

6) Monteer de achterruitwisserarm met het 
bladsamenstel (1) op de gespecificeerde positie (zie 
afbeelding).

7) Draai de moer van de achterruitwisser aan met het 
voorgeschreven koppel en monteer dan de armkap 
(1).

Aantrekkoppel
Moer achterruitwisserarm (a):  8 N·m (0,8 kgf-m, 
6,0 lb-ft)

8) Sluit de negatieve kabel (–) van de accu weer aan.

Inspectie achterruitwissermotor (indien 
uitgerust)

U4RS0B9406007

OPMERKING

Controleer of de accuspanning 12 V of meer 
is.
 

1) Maak een markering (1) op de stoppositie van de 
achterruitwissermotor (2), zie afbeelding.

1

(a)

I4RS0B940018-01

2

1

(a)

I4RS0A940015-01

2. Achterruitwisserblad
3. Keramische lijn

3

2 a = b

a b

13

I4RS0B940019-01

1

(a)

I4RS0A940017-01

I4RS0A940018-01



9D-8 Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 

2) Controleer als volgt of de achterruitwissermotor 
werkt.
• Voor werking van de motor

a. Verbind de pluspool van de accu met 
aansluiting "1" en de negatieve pool met de 
aansluiting "2".

b. Controleer of de omwentelingssnelheid van 
de motor voldoet aan de specificatie. Vervang 
de motor als het resultaat van de controle niet 
aan de voorschriften beantwoordt.

Specificatie
35 – 45 omw/min

• Voor werking van de automatische stop
a. Verbind de pluspool (+) van de accu met 

aansluiting "1" en de negatieve (–) pool met 
de aansluiting "2" en laat de motor draaien.

b. Maak aansluiting "2" los van de negatieve 
pool (–) van de accu en laat de motor 
stoppen.

c. Kijk of de motor (4) nog een keer draait en dan 
stopt op de gespecificeerde positie, zie 
afbeelding.

d. Herhaal stap a. tot c. verschillende keren en 
controleer of de motor steeds op de 
gespecificeerde positie stopt.
Vervang de motor indien het resultaat van de 
controle niet bevredigend is.

Schakelaar voorruitwisser en -sproeier 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9406008
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder de afdekkap van de opening in de 

stuurkolom (1).
3) Verwijder de afdekkappen van de stuurkolom (2).

Draai aan het stuurwiel om bij de schroeven (3) van 
het uiteinde van de stuurkolomafdekking te kunnen.

4) Verwijder de voorruitwisser- en sproeierschakelaar 
(1) uit het combinatieschakelaarsamenstel (2) en 
maak de stekker (3) los.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

5. Markering

1

2 3

I4RS0A940019-01

I4RS0A940020-01

1
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Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 9D-9

Inspectie voorruitwisser- en -
sproeierschakelaar

U4RS0B9406009

Schakelaar voorruitwisser en -sproeier
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

Intermitterend wisserrelaiscircuit

1) Zet de voorruitwisserschakelaar op de stand "INT".
2) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 

"5" en de negatieve (–) pool met de aansluiting "2".
3) Verbind de positieve draad van de voltmeter aan 

aansluiting "4" en de negatieve draad aan 
aansluiting "2".

4) Controleer of de voltmeter de accuspanning 
aangeeft (10 – 14 V).

5) Sluit aansluiting "3" en aansluiting "5" aan met een 
doorverbindingsdraad.

6) Maak het uiteinde van de doorverbindingsdraad los 
van aansluiting "5".

7) Sluit het losgemaakte uiteinde van de 
doorverbindingsdraad aan op aansluiting "2" en 
controleer dan of de spanning tussen aansluiting "4" 
en aansluiting "2" verandert zoals aangegeven.
Vervang de schakelaar indien het resultaat van de 
controle niet bevredigend is.

INT

6 5 4 3

MIST

Aansluiting
Borgring SW

UIT

1 2

LO

HI

MIST

INT

LO

HI
6 5 4 3 2 1

SPROEIER AAN

Aansluiting
Wisserschakelaar

UIT

AAN

I4RS0B940020D-06

V

2

34

5

I4RS0B940010-01

V

 INT
TIME

 INT
TIME

10-14V

0V

1,6 ± 1 sec.

10-14V

0V

10,7 ± 5 sec.

2

34

5

INT-positie
tijdregelschakelaar

Spanning

I4RS0B940021D-01



9D-10 Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 

Gekoppeld sproeiercircuit

1) Controleer of de voorruitwisserschakelaar in de 
OFF-stand staat.

2) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 
"5" en de negatieve (–) pool met aansluiting "2".

3) Verbind de positieve draad van de voltmeter met 
aansluiting "4" en de negatieve draad met 
aansluiting "2".

4) Controleer of de spanning verandert zoals 
aangegeven in de afbeelding als de 
voorruitsproeierschakelaar op ON staat.
Vervang de schakelaar indien het resultaat van de 
controle niet bevredigend is.

Schakelaar achterruitwisser en -sproeier 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9406010
Zie “Schakelaar voorruitwisser en -sproeier uitbouwen 
en monteren: ” voor uitbouwen en monteren.

Inspectie schakelaar achterruitwisser en -
sproeier

U4RS0B9406011
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

Achterruitwisserrelais uitbouwen en monteren
U4RS0B9406012

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder aftakbloksamenstel, zie “BCM 

(opgenomen in aftakbloksamenstel) uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 10B”.

3) Verwijder het achterruitwisserrelais.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

I4RS0B940022D-01

431 2

WASH

AAN

ON + WASH

ON + WASH

INT

WASH

4
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Aansluiting
Positie

UIT

INT

I4RS0B940023D-01



Ruitenwissers / Ruitensproeiers: 9D-11

Inspectie relais achterruitwisser
U4RS0B9406013

1) Controleer of er geen continuïteit is tussen 
aansluiting “3” en “4”. Vervang het relais indien er 
continuïteit is.

2) Verbind de pluspool (+) van de accu met aansluiting 
"2" van het relais.

3) Verbind de negatieve pool (–) van de accu met 
aansluiting "1" van het relais.

4) Controleer de continuïteit tussen aansluiting “3” en 
“4”. Vervang het relais indien er geen continuïteit is 
wanneer het relais verbonden is met de accu.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B9407001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen ruitenwissers en ruitensproeiers: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

“4”

“2”

“1” “3”

I4RS0A940028-01

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Bout van ruitensproeiertank 4 0,4 3,0 )
Bout voorruitwisser 8 0,8 6,0 )
Moer voorruitwisserarm 16 1,6 11,5 )
Bevestigingsbout achterruitwissermotor 8 0,8 6,0 )
Moer achterruitwisser 5 0,5 4,0 )
Moer achterruitwisserarm 8 0,8 6,0 )



9E-1 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Ruiten / Ramen / Spiegels

 Algemene beschrijving

Systeembeschrijving verwarming achterklepruit
U4RS0B9501001

De verwarming van de achterklepruit wordt geregeld door de BCM. Zie “Algemene beschrijving BCM:  in hoofdstuk 
10B” voor de BCM-beschrijving.

Constructie voorruit
U4RS0B9501002

De voorruit is gemonteerd met een speciaal soort kleefmiddel (één-component urethaankit met primer). Om de 
voorruit te vervangen is het van belang om een kleefmiddel te gebruiken dat voldoende kleefkracht biedt en om de 
juiste procedure te volgen.

LET OP!
 

• Er wordt een vervanging van de ruit beschreven met gebruik van 3 soorten primer en 1 kleefmiddel 
van YOKOHAMA (één-component urethaankit te gebruiken in combinatie met primer). Indien u 
primer en kleefmiddel van andere fabrikanten gebruikt, raadpleeg dan de bijgeleverde instructies. 
Het niet volgen van de procedure of verkeerd gebruik van het kleefmiddel op wat voor manier dan 
ook, vermindert de kleefkracht. Lees daarom zorgvuldig de instructie en de beschrijving van de 
fabrikant van het te gebruiken kleefmiddel alvorens aan het werk te gaan. Volg de procedure en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk.

• Indien het gecoate oppervlak gekrast of anderszins beschadigd is, het beschadigde deel repareren, 
anders kan corrosie daar beginnen.

 

Gebruik specifiek kleefmiddel met de volgende eigenschap.

Afschuifsterkte glaskleefmiddel
40 kg/cm2 (569 lb/in2) of meer

Kleefmaterialen en gereedschappen benodigd voor uitbouw en montage.
• Eén-component urethaankit te gebruiken in combinatie met primer (voor één voorruit).

– Kleefmiddel (470 g (15,7 oz.))
– Primer voor glas (30 g (1,0 oz.))
– Primer voor carrosserie (30 g (1,0 oz.))
– Primer voor sierlijst (30 g (1,0 oz.))

3

3

1
2

44

4

5

5

I4RS0A950001-01

1. Voorruitglas 3. Voorruitglasaanslag 5. Zijlijst voorruit
2. Sierlijst voorruit 4. Afstandsring : Niet opnieuw gebruiken.



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-2

• Priem
• Pianosnaar
• Voorruitmes
• Penseel voor het aanbrengen van primer (2 stuks)
• Mes
• Rubber zuignap
• Kitspuit (voor vulkleefmiddel)
• Plamuurmes (voor correctie van geplakte onderdelen)

Constructie achterste zijruit
U4RS0B9501003

De achterste zijruit is gemonteerd met een speciaal soort kleefmiddel (één-component urethaankit met primer). Om de 
achterste zijruit te vervangen is het van belang om een kleefmiddel te gebruiken dat voldoende kleefkracht biedt en 
om de juiste procedure te volgen.

LET OP!
 

• Er wordt een vervanging van de ruit beschreven met gebruik van 3 soorten primer en 1 kleefmiddel 
van YOKOHAMA (één-component urethaankit te gebruiken in combinatie met primer). Indien u 
primer en kleefmiddel van andere fabrikanten gebruikt, raadpleeg dan de bijgeleverde instructies. 
Het niet volgen van de procedure of verkeerd gebruik van het kleefmiddel op wat voor manier dan 
ook, vermindert de kleefkracht. Lees daarom zorgvuldig de instructie en de beschrijving van de 
fabrikant van het te gebruiken kleefmiddel alvorens aan het werk te gaan. Volg de procedure en 
neem iedere voorzorgsmaatregel in acht tijdens het werk.

• Indien het gecoate oppervlak gekrast of anderszins beschadigd is, het beschadigde deel repareren, 
anders kan corrosie daar beginnen.

 

Gebruik specifiek kleefmiddel met de volgende eigenschap.

Afschuifsterkte glaskleefmiddel
40 kg/cm2 (569 lb/in2) of meer

Kleefmaterialen en gereedschappen benodigd voor uitbouw en montage.
• Eén-component urethaankit te gebruiken in combinatie met primer (voor één achterste zijruit).

– Kleefmiddel (470 g (15,7 oz.))
– Primer voor glas (30 g (1,0 oz.))
– Primer voor carrosserie (30 g (1,0 oz.))
– Primer voor sierlijst (30 g (1,0 oz.))

• Priem
• Pianosnaar

I4RS0B950001-01

1. Glas achterste zijruit 3. Bevestigingsdeel
2. Klem achterste zijruitglas : Niet opnieuw 

gebruiken.



9E-3 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

• Voorruitmes
• Penseel voor het aanbrengen van primer (2 stuks)
• Mes
• Rubber zuignap
• Kitspuit (voor vulkleefmiddel)
• Plamuurmes (voor correctie van geplakte onderdelen)

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose verwarming achterklepruit
U4RS0B9504001

OPMERKING

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Symptoomdiagnose van het elektrische ruitbedieningssysteem
U4RS0B9504002

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De verwarming van de 
achterklepruit werkt niet

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Schakelaar verwarming achterklepruit 
defect

Controleer de schakelaar van de 
achterklepruitverwarming, zie “Inspectie 
ruitverwarmingsschakelaar achterklep: ”.

Relais verwarming achterklepruit defect Controleer het relais van de 
achterklepruitverwarming, zie “Inspectie 
ruitverwarmingsrelais achterklep: ”.

Verwarmingsdraad defect Controleer verwarmingsdraad, zie “Inspectie 
ruitverwarmingsdraad achterklep: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle elektrisch bediende 
ruiten werken niet

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Hoofdschakelaar van elektrische 
ruitbediening defect

Controleer hoofdschakelaar elektrische 
ruitbediening “Inspectie hoofdschakelaar van 
elektrische ruitbediening: ”.

Contactslot defect Controleer contactslot, zie “Inspectie 
contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Slecht één elektrisch 
bediende ruit werkt niet

Hoofdschakelaar van elektrische 
ruitbediening defect

Controleer hoofdschakelaar elektrische 
ruitbediening, zie “Inspectie hoofdschakelaar 
van elektrische ruitbediening: ”.

Hulpschakelaar van elektrische 
ruitbediening defect

Controleer subschakelaar elektrische 
ruitbediening, zie “Inspectie subschakelaar van 
elektrische ruitbediening: ”.

Defecte bedrading en/of stekker. Controleer bedrading en/of stekker.
Elektrisch raamopeningsmechanisme 
defect

Controleer raamopeningsmechanisme.

Motor elektrische ruit defect Controleer motor elektrische ruit. 
Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-4

Symptoomdiagnose systeem elektrische bediening buitenspiegel (indien uitgerust)
U4RS0B9504003

Symptoomdiagnose verwarming buitenspiegel (indien uitgerust)
U4RS0B9504005

OPMERKING

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle elektrisch bediende 
spiegels werken niet

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Schakelaar van de elektrische 
buitenspiegel defect

Controleer schakelaar elektrische 
buitenspiegel, zie “Schakelaar elektrische 
buitenspiegel (indien uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
Eén elektrische spiegel 
werkt niet

Schakelaar van de elektrische 
buitenspiegel defect

Controleer schakelaar elektrische 
buitenspiegel, zie “Schakelaar elektrische 
buitenspiegel (indien uitgerust): ”.

Actuator van de elektrische 
buitenspiegel defect

Controleer actuator, zie “Inspectie actuator 
elektrische buitenspiegel (indien uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle 
buitenspiegelverwarming
en werken niet

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Schakelaar verwarming achterklepruit 
defect

Controleer de schakelaar van de 
achterklepruitverwarming, zie “Inspectie 
ruitverwarmingsschakelaar achterklep: ”.

Relais verwarming achterklepruit defect Controleer het relais van de 
achterklepruitverwarming, zie “Inspectie 
ruitverwarmingsrelais achterklep: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Slecht èèn 
buitenspiegelverwarming 
werkt niet

Verwarming buitenspiegel defect Controleer verwarming buitenspiegel, zie 
“Inspectie verwarming buitenspiegel (indien 
uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.



9E-5 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Reparatie-instructies

Voorruit uitbouwen en monteren
U4RS0B9506001

Uitbouwen

1) Reinig zowel de binnen- als de buitenzijde van het 
glas en eromheen.

2) Verwijder wisserarmen en schutbordlijst.
3) Verwijder zijlijst voorruit.
4) Bedek het carrosserieoppervlak om het glas met 

tape om schade te voorkomen.
5) Verwijder de achteruitkijkspiegel, de zonneklep en 

de voorstijlbekleding (rechts & links).
6) Verwijder indien nodig het instrumentenbord. Zie 

“Instrumentenbord uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

7) Verwijder indien nodig de dakbekleding. Zie 
“Dakbekleding uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9H”.

8) Verwijder (of snij) de sierlijst van de voorruit.
9) Boor een gat met de priem (1) door het kleefmiddel 

en voer de pianosnaar erdoor.

10) Snij het kleefmiddel helemaal rondom de voorruit (1) 
met de pianosnaar (2). Zorg er bij het gebruik van 
het gereedschap voorruitmes (3), om het kleefmiddel 
te snijden, voor de voorruit niet te beschadigen. 
Gebruik draad om het kleefmiddel langs het 
onderste gedeelte van de voorruit te snijden.

OPMERKING

Gebruik de pianosnaar (2) zo dicht mogelijk 
bij het glas om schade aan de carrosserie en 
het instrumentenbord te voorkomen.
 

11) Maak het kleefmiddel (2) dat aan de carrosseriezijde 
(3) achterblijft effen met een mes (1) zodat rondom 
een dikte achterblijft van 1 – 2 mm (0,039 – 0,078 
in.).

OPMERKING

Maak het mes (1) alvorens het te gebruiken 
schoon met alcohol of een equivalent om de 
olie te verwijderen.
 

I2RH01950040-01

I3RH0A950006-01

I2RH01950042-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-6

12) Als u de voorruit hergebruikt, verwijder dan het 
kleefmiddel (1) en let daarbij op de coatlaag (2) van 
primer niet te beschadigen.

Montage

1) Reinig de voorruitrand waar het voorruitglas 
aangebracht moet worden met reinigingsoplossing. 
(Laat het langer dan 10 minuten drogen.)

2) Plaats nieuwe glasstoppen (1) (2 stuks) aan de 
onderkant van de voorruit.

3) Plaats om de plaatsingspositie van het glas (1) aan 
de carrosserie (2) te bepalen, het glas tegen de 
carrosserie zodat de speling tussen de bovenkant 
van het glas (1) en de carrosserie (2) ongeveer 5 
mm (0,197 in) is en de speling tussen de zijkanten 
(rechts en links) van het glas (1) en de carrosserie 
(2) gelijk zijn. Maak dan pasmarkeringen op het glas 
(1) en de carrosserie (2), zie afbeelding. De speling 
aan de bovenkant kan worden aangepast door de 
glasstoppen te verplaatsen.

Speling voorruit
“a”: ongeveer 5 mm (0,197 in.)

4) Reinig grondig de contactoppervlakken van oud 
kleefmidddel (4), lak of kaal metaal.
Als oppervlakken van lak of kaal metaal tevoorschijn 
komen, breng dan carrosserieprimer (2) aan en zorg 
ervoor dat er geen primer (2) komt op het oppervlak 
van kleefmiddel dat achterblijft op de carrosserie.

OPMERKING

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant 
van de primer voor het juist hanteren van 
de primer en de droogtijd.

• Raak de carrosserie en de oude 
kleefmiddeloppervlakken waar het glas 
bevestigd moet worden niet aan.

 

5) Monteer een nieuwe sierlijst op het glas.
6) Reinig het aan de carrosserie te bevestigen 

glasoppervlak met een schone doek. Indien u 
reinigingsmiddel gebruikt, gedurende 10 minuten of 
langer laten drogen.

Reinigingsgebied voor voorruit (afstand vanaf de 
rand van het glas of de sierlijst)
30 – 50 mm (1,18 – 1,97 in.)

7) Breng nieuwe tussenringen (1) aan op de voorruit 
(2).

I2RH01950043-01

1

I4RH01950001-01

2

1

“a”

I2RH01950045-01

1. Geen primer 
aanbrengen

3. Primer aanbrengen

I2RH01950046-01

2

1
I4RS0A950002-01



9E-7 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

8) Breng met een nieuw penseel een voldoende 
hoeveelheid primer aan op het glas, langs de 
glasrand.

OPMERKING

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant 
voor het juist hanteren en de droogtijd.

• Breng geen primer aan op de buitenkant 
van een met keramiek gecoat oppervlak.

• Raak een met primer gecoat oppervlak niet 
aan.

 

Breedte aangebrachte primer voor voorruit
“a”: 15 mm (0,59 in.)

9) Breng sierlijstprimer helemaal rondom het sierlijst 
oppervlak aan.

10) Breng kleefmiddel (1) aan, zie afbeelding.

OPMERKING

• Druk snel nadat het kleefmiddel (1) is 
aangebracht het glas (2) tegen het 
pasoppervlak van het carrosseriepaneel.

• Gebruik van een rubberen zuignap is 
handig om het glas vas te houden en te 
dragen nadat kleefmiddel (1) is 
aangebracht.

• Voer de stappen 8) tot 9) binnen 10 min. uit 
om voldoende hechting te verkrijgen.

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant 
van het kleemiddel voor het juist hanteren 
van het kleefmiddel en de droogtijd.

• Begin bij de onderzijde van het glas (2).

• Wees voorzichtig dat u de primer niet 
beschadigt.

 

Specificaties voor hoeveelheid kleefmiddel en de 
positie van de voorruit
Breedte “a”: Ongeveer 7 mm (0,27 in.)
Hoogte “b”: Ongeveer 15 mm (0,59 in.)
Positie “c”: Ongeveer 11 mm (0,43 in.) voor voor-
, achter, en bovendelen

Positie “d”: Ongeveer 35 mm (1,38 in.) voor het 
onderste deel

11) Het glas vasthouden aan de rubberen zuignappen 
(1) en op de carrosserie plaatsen aan de hand van 
de in stap 3) aangebrachte pasmarkeringen en dan 
aanduwen.

1. Sierlijst
2. Klem zijlijst voorruit
3. 32,5 mm (1,28 in.)

“a”1

“a”

“a”

2

3

I4RS0A950003-01

3. Sierlijst
4. Voorruitglastussenring
5. Klem zijlijst voorruit

2

2

4

1“b”

“d”

“b”

“c”

2

1

“a”

3

2

1

“b”

“c”

5

“a”

“a”

I4RS0A950004-01

I2RH01950050-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-8

12) Controleer op waterlekkage door water door een 
slang op de voorruit te laten lopen. Als een lek wordt 
aangetroffen, de voorruit drogen en het lekpunt 
vullen met kleefmiddel. Als daarna nog water lekt, 
het glas verwijderen en de hele montageprocedure 
opnieuw uitvoeren.

OPMERKING

• Geen water onder hoge druk gebruiken.

• Blaas geen perslucht direct op het 
onderdeel met kleefmiddel tijdens het 
drogen.

• Gebruik geen infrarode lamp of iets 
dergelijks voor het drogen.

 

LET OP!
 

Let op de volgende punten na het voltooien 
van de montage.

• Het plotseling sluiten van een portier 
voordat het kleefmiddel volledig gehard is, 
kan ertoe leiden dat het glas los komt te 
zitten of loslaat. Als het portier wordt 
geopend of gesloten alvorens het 
kleemiddel volledig is gehard, maak dan 
alle portierruiten open en wees 
voorzichtig.

• Als de sierlijst niet stevig op zijn plaats zit, 
deze met een stuk tape vastzetten tot het 
kleefmiddel volledig is gehard.

• Ieder kleefmiddel heeft zijn eigen 
hardingstijd.

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant, 
controleer de hardingstijd van het te 
gebruiken kleefmiddel en neem de 
voorzorgsmaatregelen voordat het 
kleefmiddel is gehard in acht.

• Niet rijden met het voertuig tot het 
kleefmiddel volledig is gehard, om een 
goede en voldoende hechting te 
garanderen.

 

Achterste zijruit uitbouwen en monteren
U4RS0B9506023

Uitbouwen

1) Reinig zowel de binnen- als de buitenzijde van het 
glas en eromheen.

2) Bedek het carrosserieoppervlak om het glas met 
tape om schade te voorkomen.

3) Verwijder indien nodig het instrumentenbord. Zie 
“Instrumentenbord uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

4) Indien nodig het onderzijpaneel, de binnenste 
middenstijlbekleding boven, de bekleding van de 
achterste stijl en de dakbekleding verwijderen. Zie 
“Dakbekleding uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9H”.

5) Boor een gat met de priem (1) door het kleefmiddel 
en voer de pianosnaar erdoor.

6) Snij het kleefmiddel helemaal rondom de achterste 
zijruit (1) met de pianosnaar (2). Bij het gebruik van 
het voorruitmes (3), om het kleefmiddel te snijden, 
moet u opletten dat u de voorruit niet beschadigt. 
Gebruik draad om het kleefmiddel langs het 
onderste gedeelte van de voorruit te snijden.

I2RH01950051-01

I2RH01950040-01



9E-9 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

OPMERKING

Gebruik de pianosnaar (2) zo dicht mogelijk 
bij het glas om schade aan de carrosserie te 
voorkomen.
 

7) Maak het kleefmiddel (2) dat aan de carrosseriezijde 
(3) achterblijft effen met een mes (1) zodat rondom 
een dikte achterblijft van 1 – 2 mm (0,039 – 0,078 
in.).

OPMERKING

Maak het mes (1) alvorens het te gebruiken 
schoon met alcohol of een equivalent om de 
olie te verwijderen.
 

8) Als u de achterste zijruit hergebruikt, verwijder dan 
het kleefmiddel (1) en let daarbij op de coatlaag (2) 
van primer niet te beschadigen.

Montage

1) Reinig de rand van de achterste zijruit waar het glas 
voor de achterste zijruit aangebracht moet worden 
met reinigingsoplossing. (Laat het langer dan 10 
minuten drogen.)

2) Reinig grondig de contactoppervlakken van oud 
kleefmidddel (4), lak of kaal metaal.
Als oppervlakken van lak of kaal metaal tevoorschijn 
komen, breng dan carrosserieprimer (2) aan en zorg 
ervoor dat er geen primer (2) komt op het oppervlak 
van kleefmiddel dat achterblijft op de carrosserie.

OPMERKING

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant 
van de primer voor het juist hanteren van 
de primer en de droogtijd.

• Raak de carrosserie en de oude 
kleefmiddeloppervlakken waar het glas 
bevestigd moet worden niet aan.

 

I3RH0A950006-01

I2RH01950042-01

1. Geen primer 
aanbrengen

3. Primer aanbrengen

I2RH01950043-01

I2RH01950046-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-10

3) Reinig het aan de carrosserie te bevestigen 
glasoppervlak met een schone doek. Indien u 
reinigingsmiddel gebruikt, gedurende 10 minuten of 
langer laten drogen.

Reinigingsgebied voor achterste zijruit (afstand 
vanaf de rand van het glas of de sierlijst)
30 – 50 mm (1,18 – 1,97 in.)

4) Breng met een nieuw penseel een voldoende 
hoeveelheid primer aan op het glas, langs de 
glasrand.

OPMERKING

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant 
voor het juist hanteren en de droogtijd.

• Breng geen primer aan op de buitenkant 
van een met keramiek gecoat oppervlak.

• Raak een met primer gecoat oppervlak niet 
aan.

 

Breedte aangebrachte primer voor achterste 
zijruit
“a”: 14 mm (0,55 in.)

5) Breng sierlijstprimer helemaal rondom het sierlijst 
oppervlak aan.

6) Breng kleefmiddel (1) aan, zie afbeelding.

OPMERKING

• Druk snel nadat het kleefmiddel (1) is 
aangebracht het glas (2) tegen het 
pasoppervlak van het carrosseriepaneel.

• Gebruik van een rubberen zuignap is 
handig om het glas vas te houden en te 
dragen nadat kleefmiddel (1) is 
aangebracht.

• Voer de stappen 4) tot 5) binnen 10 min. uit 
om voldoende hechting te verkrijgen.

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant 
van het kleemiddel voor het juist hanteren 
van het kleefmiddel en de droogtijd.

• Begin bij de onderzijde van het glas (2).

• Wees voorzichtig dat u de primer niet 
beschadigt.

 

Specificaties voor hoeveelheid kleefmiddel en de 
positie van de achterste zijruit
Breedte “a”: Ongeveer 6 mm (0,24 in.)
Hoogte “b”: Ongeveer 13 mm (0,51 in.)
Positie “c”: Ongeveer 12 mm (0,47 in.)
Positie “d”: Ongeveer 28,5 mm (1,12 in.)
Positie “e”: Ongeveer 8 mm (0,31 in)

1. Keramische afdruklijn 3. 5,0 mm (0,20 in.)
2. 21,5 mm (0,85 in.) 4. 1,0 mm (0,04 in.)

I4RS0B950002-01

3. Keramische afdruklijn

I4RS0B950003-01



9E-11 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

7) Het glas vasthouden aan de rubberen zuignap (1) en 
op de carrosserie plaatsen aan de hand van de in 
stap 3) aangebrachte pasmarkeringen en dan 
aanduwen.

8) Controleer op waterlekkage door water door een 
slang op de voorruit te laten lopen. Als een lek wordt 
aangetroffen, de voorruit drogen en het lekpunt 
vullen met kleefmiddel. Als daarna nog water lekt, 
het glas verwijderen en de hele montageprocedure 
opnieuw uitvoeren.

OPMERKING

• Geen water onder hoge druk gebruiken.

• Blaas geen perslucht direct op het 
onderdeel met kleefmiddel tijdens het 
drogen.

• Gebruik geen infrarode lamp of iets 
dergelijks voor het drogen.

 

LET OP!
 

Let op de volgende punten na het voltooien 
van de montage.

• Het plotseling sluiten van een portier 
voordat het kleefmiddel volledig gehard is, 
kan ertoe leiden dat het glas los komt te 
zitten of loslaat. Als het portier wordt 
geopend of gesloten alvorens het 
kleemiddel volledig is gehard, maak dan 
alle portierruiten open en wees 
voorzichtig.

• Als de sierlijst niet stevig op zijn plaats zit, 
deze met een stuk tape vastzetten tot het 
kleefmiddel volledig is gehard.

• Ieder kleefmiddel heeft zijn eigen 
hardingstijd.

• Raadpleeg de instructies van de fabrikant, 
controleer de hardingstijd van het te 
gebruiken kleefmiddel en neem de 
voorzorgsmaatregelen voordat het 
kleefmiddel is gehard in acht.

• Niet rijden met het voertuig tot het 
kleefmiddel volledig is gehard, om een 
goede en voldoende hechting te 
garanderen.

 

I4RS0B950004-01

I4RS0B950005-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-12

Onderdelen voorportierraam
U4RS0B9506002

10

6
3

1

7

11

5

2 9

8

4

I4RS0A950005-01

1. Portierruit 5. Afdichtkap portier  9. Bevestigingsschroef 
raamopeningsmechanisme van voorportier
: Draai eerste de achterste schroef vast en dan 
de voorste.

 2. Samenstel 
raamopeningsmechanisme
: Breng lithiumvet 99000-25010 aan 
op het schuifgedeelte.

6. Portierpaneel 10. Buitenste afdichtrubber voorportier

3. Raamgeleider 7. Kader voorportier 11. Beugel portierbekleding
4. Portierbekleding  8. Bevestigingsschroef portierruit

: Draai eerst de achterste schroef vast 
en dan de voorste.



9E-13 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Voorportierruit uitbouwen en monteren
U4RS0B9506003

Uitbouwen

1) Verwijder de lijst (1) van de buitenspiegel.
2) Verwijder de bevestigingsschroeven (2) van de lijst.

3) Verwijder de portierbekleding (1), zie afbeelding.
Maak de aansluitdraad van de schakelaar van de 
elektrische bediende ruit bij de stekker los.

4) Verwijder de beugel (1) van de portierbekleding.
5) Verwijder de afdichtkap van het portier (2).

6) Verwijder de bevestigingsschroeven (1) van de 
portierruit.

7) Verwijder de portierruit (2) door deze te kantelen, zie 
afbeelding.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Door een nieuwe vervangen als een vervorming voor 

de raamgeleider wordt vastgesteld.
• Draai eerst de achterste bevestigingsschroef (1) voor 

de portierruit vast en dan de voorste 
bevestigingsschroef (2) voor de portierruit.

[A]: 5-deurs model [B]: 3-deurs model

2

2

1
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“B”

“A”

“B”
“A”

“B”
“A”

“A”

“A”
“A” “A”

1

“B”

“A”

“B”
“A”

“B”
“A”

“A”

“A”
“A”

“A”

1

“B”

“A”

[A]

[B]

I4RS0B950006-01

1

2

I4RS0A950008-01

2

1

I4RS0A950009-01

1

2

I4RS0A950010-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-14

• Maak de afdichtkap (1) van het portier vast met 
kleefmiddel (2).

• Monteer de voorportierbekleding.

Montagevolgorde voorportierbekleding
5-deurs model: (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6)
3-deurs model: (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6) → 
(7)

Raamopeningsmechanisme voorportierruit 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9506004

Uitbouwen

1) Verwijder portierruit, zie “Voorportierruit uitbouwen 
en monteren: ”.

2) Maak de aansluitdraad van de motor van de 
elektrische bediende ruit bij de stekker los.

3) Verwijder de bevestigingsschroeven (1) van het 
mechanisme en verwijder dan het 
raamopeningsmechanisme (2) van het voorportier.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng vet aan op de schuifgedeelten van het 

raamopeningsmechanisme.

:  Vet 99000–25010

• Draai de bevestigingsschroeven van het 
raamopeningsmechanisme van het voorportier aan.

Aandraaivolgorde schroef 
raamopeningsmechanisme voorportier
(a) → (b)

Inspectie raamopeningsmechanisme 
voorportier

U4RS0B9506005
Controleer de volgende onderdelen op slijtage, 
beschadiging, soepele werking en smering:
• Controleer het schuiven van het mechanisme en de 

draaiende delen.
• Controleer de rollen.

[A]: 5-deurs model [B]: 3-deurs model

2

1
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9E-15 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Onderdelen achterportierruit
U4RS0B9506006

Achterportierruit uitbouwen en monteren
U4RS0B9506007

Uitbouwen

1) Verwijder de hendel (2) van het 
raamopeningsmechanisme (indien uitgerust)
Voor verwijdering, drukker lostrekken met een doek 
(1), zie afbeelding.

2) Verwijder de binnenstijl (1) van het achterportier.

9

7

3
6 10

11

b

c

12

5

2

8

4

a

1

13
I4RS0B950008-01

1. Portierruit 6. Portierkader 11. Binnenstijl achterportier
 2. Samenstel raamopeningsmechanisme

: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op 
het schuifgedeelte.

7. Portierpaneel  12. Beugel portierbekleding

3. Raamgeleider  8. Bevestigingsschroef raamopeningsmechanisme van 
achterportier
: Draai eerst de onderste schroef vast en dan de 
bovenste.

 13. Hendel 
raamopeningsmechanisme

4. Portierbekleding 9. Buitenste afdichtrubber achterportier a: Bovenste bevestigingsschroef 
kader
: Volgorde voor aandraaien: a → 
b → c

5. Afdichtkap portier 10. Afscheidingsruit achterste portier  b, c: Onderste bevestigingsbout kader
: Volgorde voor aandraaien: a → 
b → c

IYSY01950008-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-16

3) Verwijder de bevestigingsschroeven (2) van de lijst.

4) Verwijder de portierbekleding (1), zie afbeelding.

5) Verwijder de beugel (1) van de portierbekleding.
6) Verwijder de afdichtkap van het portier (2).

7) Maak het achterste gedeelte van de raamgeleider 
los van het portierkader (1) en verwijder het 
portierkader (1).

8) Verwijder de portierruit (2), zie afbeelding.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Door een nieuwe vervangen als een vervorming voor 

de raamgeleider wordt vastgesteld.
• Draai de bevestigingsschroeven en -bouten van het 

portierkader vast.

Vastdraaivolgorde van de bevestigingsschroeven 
en -bouten van het portierkader.
(a) → (b) → (c)

• Maak de afdichtkap van het portier (1) vast met 
kleefmiddel (2).

• Monteer de achterportierbekleding.

Montagevolgorde achterportierbekleding
(1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6)
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9E-17 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Raamopeningsmechanisme achterportierruit 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9506008

Uitbouwen

1) Verwijder portierruit, zie “Achterportierruit uitbouwen 
en monteren: ”.

2) Maak de aansluitdraad van de motor van de 
elektrische bediende ruit bij de stekker los en maak 
de klem los.

3) Maak de bevestigingsschroeven (1) van het 
mechanisme los en verwijder dan het 
achterraamopeningsmechanisme (2).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.

• Breng vet aan op de schuifgedeelten en de draaiende 
gedeelten van het raamopeningsmechanisme.

:  Vet 99000–25010

• Draai de bevestigingsschroeven van het 
raamopeningsmechanisme van het achterportier aan.

Aandraaivolgorde schroef 
raamopeningsmechanisme achterportier
(a) → (b)

Inspectie raamopeningsmechanisme 
achterportier

U4RS0B9506009
Controleer het volgende punt:
• Controleer het schuiven van het mechanisme en de 

draaiende delen.
• Controleer de rollen op slijtage en beschadiging.

Onderdelen achterklepruit
U4RS0B9506010

1

1

2

I4RS0A950023-01

(a)

(b)

I4RS0A950024-01

I4RS0A950025-01

1. Glas achterklep 2. Bevestigingsdeel



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-18

Achterklepruit uitbouwen en monteren
U4RS0B9506011

Zie “Voorruit uitbouwen en monteren: ”, de procedures 
voor uitbouwen en monteren zijn vrijwel gelijk. Let echter 
op het volgende.
• Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij 

het aanbrengen van kleefmiddel (1) langs de glasrand 
(2).

• Kleefmiddel (1) dient gelijkmatig aangebracht te 
worden, in het bijzonder in de hoogte.

• Wees voorzichtig dat u de primer (3) niet beschadigt.
• Plaats het glas (2) op het paneel (5) van de achterklep 

met de positie van het bevestigingsdeel (4) goed 
uitgelijnd.

• Druk het glas snel nadat het kleefmiddel (1) is 
aangebracht tegen de carrosserie.

Specificaties voor hoeveelheid kleefmiddel en de 
positie van de achterklepruit
Hoogte “a”: 13 mm (0,51 in.)
Breedte “b”: 6 mm (0,24 in.)
Breedte “c”: 14 mm (0,55 in.)
Positie “d”: 12 mm (0,47 in.) voor het bovenste deel 
van het glas
Positie “d”: 16 mm (0,63 in.) voor het onderste deel 
van het glas
Positie “d”: 32,5 mm (1,28 in.) voor de zijdelen van 
het glas

Inspectie ruitverwarmingsschakelaar 
achterklep

U4RS0B9506012

1) Controleer de schakelaar van de 
achterklepruitverwarming als volgt.
a) De schakelaar van de achterklepruitverwarming 

is ingebouwd in de HVAC-regeleenheid.
Verwijder de HVAC-regeleenheid, zie “HVAC-
regeleenheid uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 7A”.

b) Controleer of er continuïteit is tussen aansluiting 
(1) en aansluiting (2) van de HVAC-regeleenheid 
als de achterklepruitverwarming in de ON-stand 
staat. (Achterklepruitverwarmingsschakelaar 
blijft ingedrukt.)

c) Controleer of er geen continuïteit is tussen 
aansluiting (1) en aansluiting (2) van de HVAC-
regeleenheid als de achterklepruitverwarming in 
de OFF-stand staat.

Vervang de HVAC-regeleenheid indien het resultaat niet 
aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

“A”

“A”

“A”

“A”

“c”
“d”

“a”

“b”

2 1

2
3

1

2

1

1

2

5
2

4

4

5

I4RS0A950026-01

1 2

I4RS0A950037-01



9E-19 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Inspectie ruitverwarmingsrelais achterklep
U4RS0B9506013

1) Maak de negatieve (–) kabel los van de accu.
2) Verwijder het aftakbloksamenstel voor inspectie van 

het relais van de achterklepruitverwarming.
Zie “BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel) 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 10B” voor het 
verwijderen.

3) Verwijder het relais (1) van de 
achterklepruitverwarming (1) uit het 
aftakbloksamenstel (2).

4) Controleer of er geen continuïteit is tussen 
aansluiting “c” en “d”. Vervang het relais indien er 
continuïteit is.

5) Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 
"c" en "d" als een 12 V-batterij wordt aangesloten 
aan aansluitingen "a" en "b".
Door een nieuwe vervangen als een storing wordt 
vastgesteld.

Inspectie ruitverwarmingsdraad achterklep
U4RS0B9506014

OPMERKING

• Gebruik bij het reinigen van de ruit van de 
achterklep een droge doek en veeg deze in 
de richting van de verwarmingsdraad (1).

• Gebruik bij het reinigen van de ruit geen 
reinigingsmiddel of glasreiniger dat 
schuurmiddel bevat.

• Gebruik bij het meten van de 
draadspanning een tester met positieve 
pen (2) in aluminiumfolie (3) gewikkeld en 
houd deze omlaag op de draad met de druk 
van een vinger.

 

Inspectie beschadiging draad

1) Start de motor.
2) Zet de achterruitverwarmingsschakelaar aan.
3) Meet de spanning in het midden van iedere 

verwarmingsdraad (1) en controleer de staat van de 
verwarmingsdraad volgens onderstaande tabel.
Ga naar de volgende stap als er een 
stroomonderbreking wordt aangetroffen in de 
verwarmingsdraad.

Spanning verwarmingsdraad

4) Breng de negatieve (–) verbindingsdraad van de 
voltmeter in aanraking met het massa-
aansluitingsuiteinde (1) van de verwarmingsdraad.

3. Remlichtschakelaar

1 32

2
I4RS0B950009-01

b a

c

d

c

a

d

b

I4RS0A950028-01

Spanning Circuit
10 – 12 V Stroomonderbreking verwarmingsdraad 

tussen het midden en het 
voedingsaansluitinguiteinde (2) voor de 
verwarmingsdraad.

4 – 6 V Normale conditie
0 – 1 V Stroomonderbreking verwarmingsdraad 

tussen het midden en het massa-
aansluitingsuiteinde (3) van de 
verwarmingsdraad.

I2RH01950002-01

2

1

3

I4RS0A950029-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-20

5) Breng de positieve (+) verbindingsdraad van de 
voltmeter met een aluminiumstrook in aanraking met 
het voedingsaansluitinguiteinde (2) en beweeg deze 
dan langs de draad naar het massa-
aansluitingsuiteinde (1) van de verwarmingsdraad.
De plaats waar de voltmeter fluctueert van 10 – 12 V 
naar 0 – 1 V is waar zich de stroomonderbreking 
bevindt.
Repareer de verwarmingsdraad indien deze defect 
is, zie “Reparatie ruitverwarmingsdraad achterklep: 
”.

Reparatie ruitverwarmingsdraad achterklep
U4RS0B9506015

1) Gebruik wasbenzine om te reinigen.
2) Breng afdektape (1) aan op zowel de boven- als 

onderzijde van de te repareren verwarmingsdraad 
(2).

3) Breng een in de handel verkrijgbaar reparatiemiddel 
(3) aan met een fijn penseel (4).

4) Verwijder 2 tot 3 minuten later het afdektape (1).

5) Laat de gerepareerde verwarmingsdraad ten minste 
24 uur ongemoeid alvorens de verwarming opnieuw 
te gebruiken.

21

I4RS0A950030-01

I2RH01950005-01



9E-21 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Inspectie hoofdschakelaar van elektrische 
ruitbediening

U4RS0B9506016
Schakelaar voor ruit aan bestuurderszijde 

1) Verwijder portierbekleding aan de bestuurderszijde, 
zie stap 1) tot 3) van “Voorportierruit uitbouwen en 
monteren: ”.

2) Verwijder de hoofdschakelaar voor de elektrische 
ruitbediening van de portierbekleding.

3) Sluit de 12 V pluspool (+) van de accu aan op 
aansluiting "IG" van de hoofdschakelaar van de 
elektrische ruitbediening en de negatieve (–) pool op 
de aansluiting "E" van de hoofdschakelaar van de 
elektrische ruitbediening.

4) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen, 
zie hieronder.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
hoofdschakelaar van de elektrische ruitbediening.

I4RS0B950016D-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-22

Schakelaar voor andere ruit dan de bestuurderszijde

1) Verwijder portierbekleding aan de bestuurderszijde, 
zie stap 1) tot 3) van “Voorportierruit uitbouwen en 
monteren: ”.

2) Verwijder de hoofdschakelaar voor de elektrische 
ruitbediening van de portierbekleding.

3) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen, 
zie hieronder.

Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
hoofdschakelaar van de elektrische ruitbediening.

Inspectie subschakelaar van elektrische 
ruitbediening

U4RS0B9506017

1) Verwijder voorportierbekleding van het 
portierpaneel, zie stap 1) tot 3) van “Voorportierruit 
uitbouwen en monteren: ”.

2) Verwijder de subschakelaar voor de elektrische 
ruitbediening van de portierbekleding.

3) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarconditie.

Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

I4RS0B950017D-01

I4RS0B950018D-01



9E-23 Ruiten / Ramen / Spiegels: 

Onderdelen buitenspiegel
U4RS0B9506018

Buitenspiegel uitbouwen en monteren
U4RS0B9506019

Zie de afbeelding in “Onderdelen buitenspiegel: ” bij het 
verwijderen of monteren van de buitenspiegel.

Schakelaar elektrische buitenspiegel (indien 
uitgerust)

U4RS0B9506020

1) Verwijder portierbekleding aan de bestuurderszijde, 
zie stap 1) tot 3) van “Voorportierruit uitbouwen en 
monteren: ”.

2) Verwijder de hoofdschakelaar voor de elektrische 
ruitbediening van de portierbekleding.

3) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand.
Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar van de buitenspiegel.

Inspectie actuator elektrische buitenspiegel 
(indien uitgerust)

U4RS0B9506021

1) Verwijder portierbekleding, zie stap 1) tot 3) van 
“Voorportierruit uitbouwen en monteren: ”.

2) Ontkoppel de stekker (1) van de buitenspiegel.
3) Controleer of de buitenspiegel goed werkt wanneer 

de accuspanning wordt toegepast op de 
stekkeraansluitingen.

1

2, “1”

“3”
“2”

I4RS0A950034-01

1. Buitenspiegel
2. Bevestigingsmoer buitenspiegel

:Draai de moeren vast in de in de afbeelding aangegeven volgorde.

A
B

C D
E
F

G
L
R

A B C

D E F G

Op

Neer

Links

Rechts

I4RS0B950019D-01



Ruiten / Ramen / Spiegels: 9E-24

4) Verbind de pluspool (+) van de accu en de negatieve 
(–) pool met de aansluitingen van de buitenspiegel, 
zie afbeelding.
Vervang het buitenspiegelsamenstel als het de 
werking in de tabel niet volgt.

Inspectie verwarming buitenspiegel (indien 
uitgerust)

U4RS0B9506022

1) Verwijder portierbekleding, zie stap 1) tot 3) van 
“Voorportierruit uitbouwen en monteren: ”.

2) Ontkoppel de stekker (1) van de buitenspiegel.
3) Controleer op continuïteit tussen aansluitingen “a” 

en “b”.
Vervang de buitenspiegel indien er geen continuïteit 
is.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B9508001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen voorportierraam: ”
“Onderdelen achterportierruit: ”
 

CBA

1

CB

A

Aansluiting

Werking

Neer

Links

Rechts

Op

I4RS0B950020D-01

1

b

a

I4RS0B950015-01

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / )



9F-1 Veiligheid en sloten: 

Veiligheid en sloten

 Algemene beschrijving

Constructie sleutelcodering
U4RS0B9601001

Sleutelgebruik en- identificatie
De sleutel wordt gebruikt voor de ontsteking en de portiervergrendelingscilinders. De sleutel is aan beide zijden 
gesneden zodat hij omkeerbaar is.
De sleutel wordt geïdentificeerd door een sleutelcode van vijf tekens die is gedrukt op het sleutelcodelabel. Met deze 
sleutelcode kan de sleutelsnijcode worden bepaald van een codelijst (beschikbaar voor eigenaren van sleutelsnij-
apparatuur van leveranciers).

Systeembeschrijving opensysteem achterklep
U4RS0B9601002

Het opensysteem voor de achterklep bestaat uit een achterklepopenschakelaar (1) een achterklepopenrelais (in 
BCM), een achterklepvergrendelingssamenstel (2) en BCM (3) (in aftakbloksamenstel).
Het achterklepopensysteem wordt geactiveerd door de achterklepopenschakelaar in te duwen nadat alle portieren 
ontgrendeld zijn met de handmatige portierschakelaar, de sleutelcilinderschakelaar, de afstandsbediening voor 
portieren of de aanvraagschakelaar (5), indien uitgerust.
Wanneer de achterklepopenschakelaar is ingedrukt, is het achterklepopenrelais op ON. Dan zet de BCM de 
vergrendeling van het achterklepvergrendelingssamenstel los van de slotplaat en kan de achterklep worden geopend.
Daarnaast kan de achterklep, in het geval dat deze niet kan worden geopend met de achterklepopenschakelaar, 
worden geopend met een noodhendel (4) in het vergrendelingssamenstel van de achterklep.

I4RS0B960001-01



Veiligheid en sloten: 9F-2

Plaats van de onderdelen

Plaats van de onderdelen van de elektrische portiervergrendeling en de afstandsbediening voor de 
portieren

U4RS0B9603001

I4RS0B960002-01

1. Ontvanger 
afstandsbediening voor de 
portieren

3. Schakelaar van centrale 
portiervergrendeling

5. Actuator van achterportierslot (alleen 5-
deursmodel)

7. Portierschakelaar

2. Zender van de 
afstandsbediening

4. Actuator van 
voorportierslot

6. Actuator van achterklepslot 8. BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel)



9F-3 Veiligheid en sloten: 

Diagnose-informatie en -procedures

Symptoomdiagnose van de centrale portiervergrendeling
U4RS0B9604001

OPMERKING

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Inspectie van de werking van de centrale portiervergrendeling
U4RS0B9604002

1) Controleer de volgende punten:
a) Controleer of alle portieren worden vergrendeld wanneer de sleutelcilinder aan de bestuurderszijde eenmaal 

in LOCK wordt gedraaid.
b) Controleer of alle portieren worden ontgrendeld wanneer de sleutelcilinder aan de bestuurderszijde met de 

portiersleutel tweemaal in UNLOCK wordt gedraaid.
c) Steek de sleutel, met alle portieren ontgrendeld, in de sleutelcilinder van het portier aan de bestuurderszijde 

en draai hem in de vergrendelingsrichting, draai binnen 3 seconden nogmaals in de vergrendelingsrichting en 
controleer of er geen enkel portier kan worden geopend, zelfs als de portiervergrendelingsknop in de 
ontgrendelingsrichting wordt bewogen.

Ga naar “Symptoomdiagnose van de centrale portiervergrendeling: ” indien een storing wordt vastgesteld.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle portieren kunnen niet 
worden vergrendeld/
ontgrendeld door alle 
schakelaars

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Alle portieren kunnen niet 
worden vergrendeld/
ontgrendeld door alleen 
de schakelaar van de 
centrale 
portiervergrendeling

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Schakelaar van de centrale 
portiervergrendeling defect

Controleer de schakelaar van de centrale 
portiervergrendeling, zie “Inspectie van de 
werking van de centrale 
portiervergrendelingsschakelaar: ”.

Bedradingsbundel van de schakelaar 
van centrale portiervergrendeling is 
defect

Repareren.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Alle portieren kunnen niet 
worden vergrendeld/
ontgrendeld door alleen 
de 
sleutelcilinderschakelaar

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Sleutelcilinderschakelaar defect Controleer sleutelcilinderschakelaar, zie 
“Inspectie portiersleutelcilinderschakelaar: ”.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Slechts één portier kan 
niet worden vergrendeld/
ontgrendeld

Actuator van de centrale 
portiervergrendeling defect

Controleer actuator, zie “Inspectie actuator van 
de centrale portiervergrendeling (indien 
uitgerust): ”.

Bedradingsbundel van de betrokken 
portiervergrendelingsactuator is defect

Repareren.

BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 
van bovenstaande onderdelen defect is.



Veiligheid en sloten: 9F-4

Symptoomdiagnose afstandsbediening voor de portieren (indien uitgerust)
U4RS0B9604004

OPMERKING

• Controleer of de centrale portiervergrendeling in goede staat is alvorens de volgende mogelijke 
oorzaken door te nemen.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle portieren kunnen niet 
worden vergrendeld/
ontgrendeld door alleen 
de afstandsbediening van 
de portieren

Batterij van de zender van de 
afstandsbediening leeg

Batterij vervangen, zie “Vervanging van 
zenderbatterij: ”.

Portierschakelaar defect Controleer portierschakelaar, zie “Inspectie 
portierschakelaar (voor / achterportier):  in 
hoofdstuk 9C” en/of “Inspectie 
achterklepschakelaar:  in hoofdstuk 9C”.

Zender van de afstandsbediening defect Vernieuw de zender van de afstandsbediening.
Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog 
in contactslot" defect

Controleer contactslot, zie “Inspectie 
contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
Ontvanger afstandsbediening voor de 
portieren defect

Controleer ontvanger afstandsbediening voor 
de portieren, zie “Inspectie ontvanger 
afstandsbediening voor de portieren en 
bijbehorend circuit: ”.

BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 
van bovenstaande onderdelen defect is.

Richtingaanwijzers 
kunnen niet geactiveerd 
worden wanneer de 
portieren worden 
vergrendeld/ontgrendeld 
met de afstandsbediening 
voor de portieren

Relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht defect

Controleer relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht, zie “Inspectie relais 
richtingaanwijzer en alarmknipperlicht:  in 
hoofdstuk 9B”.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Het interieurlicht gaat niet 
branden wanneer de 
portieren worden 
ontgrendeld met de 
afstandsbediening voor 
de portieren

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.

Alarmknipperlichten gaan 
niet aan wanneer de 
portieren worden 
vergrendeld/ontgrendeld 
met de afstandsbediening 
voor de portieren

Relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht defect

Controleer relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht, zie “Inspectie relais 
richtingaanwijzer en alarmknipperlicht:  in 
hoofdstuk 9B”.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.
Zendercode kan niet 
worden geprogrammeerd 
naar BCM

Portierschakelaar defect Controleer portierschakelaar, zie “Inspectie 
portierschakelaar (voor / achterportier):  in 
hoofdstuk 9C” en/of “Inspectie 
achterklepschakelaar:  in hoofdstuk 9C”.

Ontvanger afstandsbediening voor de 
portieren defect

Controleer ontvanger afstandsbediening voor 
de portieren, zie “Inspectie ontvanger 
afstandsbediening voor de portieren en 
bijbehorend circuit: ”.

Waarschuwingsschakelaar “sleutel nog 
in contactslot” defect

Controleer contactslot, zie “Inspectie 
contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Defecte bedrading of massaverbinding. Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.



9F-5 Veiligheid en sloten: 

Inspectie van de werking van de 
afstandsbediening voor de portieren

U4RS0B9604005

1) Controleer of de centrale portiervergrendeling 
normaal werkt, zie “Inspectie van de werking van de 
centrale portiervergrendeling: ”.

2) Alle portieren zijn gesloten en ontgrendeld.
3) Controleer de volgende punten:

a) Druk eenmaal op de "vergrendelings"-knop (1) 
op de zender (2) of de afstandsbediening en 
controleer of alle portieren vergrendeld worden 
en de alarmknipperlichten eenmaal knipperen.

b) Druk twee maal op de "vergrendelings"-knop (3) 
op de zender (2) of de afstandsbediening en 
controleer of alle portieren ontgrendeld worden 
en de alarmknipperlichten twee maal knipperen 
en het interieurlicht enkele seconden aangaat 
met de interieurlichtschakelaar in de middelste 
stand.

Ga naar “Symptoomdiagnose afstandsbediening voor de 
portieren (indien uitgerust): ” indien een storing wordt 
vastgesteld.

Symptoomdiagnose 
portiervergrendelingsfunctie van het 
startsysteem zonder sleutel (indien uitgerust)

U4RS0B9604010
Ga verder met “Symptoomdiagnose van het keyless 
startsysteem:  in hoofdstuk 10E” in het geval dat de 
portieren niet vergrendeld en ontgrendeld kunnen 
worden met de aanvraagschakelaar bij de portierkruk 
aan de buitenkant.

Symptoomdiagnose opensysteem achterklep
U4RS0B9604007

OPMERKING

• Gebruik van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat maakt het makkelijker te controleren of het 
defect zich aan de invoer- of aan de uitgangzijde van de BCM bevindt. Zie voor de 
controleprocedure "Diagnose met gebruik van uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat" onder “Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat:  in hoofdstuk 10B”.

• Controleer ieder onderdeel in de volgorde van bovenaf op de volgende lijst.
 

Inspectie werking opensysteem achterklep
U4RS0B9604008

1) Ontgrendel alle portieren met de handmatige vergrendelingsschakelaar, de afstandsbediening voor de portieren of 
de sleutelcilinderschakelaar.

2) Controleer of de vergrendeling van de achterklep loskomt van de slotplaat wanneer de achterklepopenschakelaar 
wordt ingedrukt.
Ga naar “Symptoomdiagnose opensysteem achterklep: ” indien een storing wordt vastgesteld.

1
3

2
I4RS0B960013-01

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Achterklep kan niet 
worden geopend

Circuitzekering gesprongen Vervang de zekering en controleer op 
kortsluiting.

Schakelaar achterklepopener defect Controleer de schakelaar van de 
achterklepopener, zie “Inspectie 
achterklepopenschakelaar: ”.

Actuator van achterklepslot defect Controleer de actuator van het achterklepslot, 
zie “Inspectie actuator van de centrale 
portiervergrendeling (indien uitgerust): ”.

Defecte bedrading of massaverbinding Repareer het circuit.
BCM defect Vervangen na vastgesteld te hebben dat geen 

van bovenstaande onderdelen defect is.



Veiligheid en sloten: 9F-6

Reparatie-instructies

Onderdelen voorportierslot
U4RS0B9606001

(a)

(b)

6

3

7

1

4

5

2

I4RS0B960003-01

1. Voorportierslot
: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op de schuifgedeelten en draaiende 
onderdelen, indien aanwezig.

4. Slotplaat 7. Omlijsting van 
portierhandgreep aan 
binnenkant

2. Portierhandgreep aan buitenkant
: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op het schuifgedeelte.

5. Afstandsring : 5,0 N·m
(0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)

3. Frame van de portierhandgreep aan de buitenkant
: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op het schuifgedeelte en de veer.

6. Slotcilinder : 10 N·m
(1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)



9F-7 Veiligheid en sloten: 

Voorportierslot uitbouwen en monteren
U4RS0B9606002

Uitbouwen

1) Verwijder de lijst (1) van de buitenspiegel.
2) Verwijder de portierbekleding (3) na het verwijderen 

van de schroeven (2) en de klemmen "A" en "B".

3) Maak de schakelaar van de elektrische bediende ruit 
en de aansluitdraad van de spiegelschakelaar bij de 
stekker los.

4) Verwijder de beugel (1) van de portierbekleding.
5) Verwijder de afdichtkap van het portier (2).

6) Schuif het raam helemaal dicht.
7) Verwijder het portierkader (1).

8) Verwijder de montagebouten van de sleutelcilinder 
(1) en verwijder vervolgens de sleutelcilinder (2).

9) Maak de regelstang van het 
portieropeningsmechanisme (1) los van de buitenste 
handgreep.

10) Maak de aansluitdraad van de motor van 
portiervergrendeling bij de stekker los.

11) Verwijder de schroeven (2) van het portierslot en 
verwijder het portierslot (3).

[A]: 5-deursmodel [B]: 3-deursmodel

“B”

“A”

“B”
“A”

“B”
“A”

“A”

“A”
“A” “A”

“B”

“A”

“B”
“A”

“B”
“A”

“A”

“A”
“A”

“A”

“B”

“A”

[A]

[B]

1
2

2

3

1
2

2

3

I4RS0B960004-01

1

2

I4RS0A960004-01

1

I4RS0A960007-01

1

2

I4RS0B960005-01

1

2

3

I4RS0A960006-01



Veiligheid en sloten: 9F-8

Montage
Het inbouwen van het voorportierslot gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende punten in acht.
• Breng vet aan op de schuifgedeelten van het 

portierslot.

:  Vet 99000–25010

• Trek de schroeven van het portierslot met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Portierslotschroef (a):  5,0 N·m (0,5 kgf-m, 4,0 lb-ft)

• Verplaats de portierslotplaat (2) omhoog of omlaag, 
zodat het midden van de slotplaat zich op gelijke 
hoogte bevindt met het midden van de groef "A" op 
het portierslot (1), zoals afgebeeld.
De slotplaat moet verticaal worden verplaatst en moet 
horizontaal staan.
Pas het portierslot niet aan.

Aantrekkoppel
Slotplaatschroef (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-ft)

• Verplaats de portierslotplaat (1) zijwaarts om het 
buitenpaneel van het portier (2) gelijk te plaatsen met 
het buitenpaneel van het achterportier of het 
buitenpaneel van de carrosserie (3), zoals afgebeeld.
Voor een juiste werking van het portierslot vermindert 
of vermeerdert u het aantal vulplaatjes tussen de 
carrosserie en de slotplaat (1).

Inspectie voorportierslot
U4RS0B9606003

• Controleer of het portier goed en soepel opengaat en 
sluit.

• Controleer of het portier goed stopt in secundaire 
vergrendelde stand (ter voorkoming dat het portier vrij 
opent) en of het portier volledig sluit in de volledig 
vergrendelde stand.

• Pas indien nodig de positie van de portierslotplaat 
aan.

3. As

(a)

I4RS0A960008-01

I4RS0A960029-01

[A]: Voorportier (5-deursmodel)
[B]: Achterportier (5-deursmodel) of voorportier (3-deursmodel)

I3RM0A960013-01



9F-9 Veiligheid en sloten: 

Inspectie van de werking van de centrale 
portiervergrendelingsschakelaar

U4RS0B9606004
Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de controle 
niet aan de voorschriften beantwoordt, vervang dan de 
schakelaar.

Inspectie portiersleutelcilinderschakelaar
U4RS0B9606005

1) Verwijder voorportierbekleding, zie stap 1) tot 3) van 
“Voorportierruit uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9E”.

2) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen in 
iedere schakelaarstand. Als het resultaat van de 
controle niet aan de voorschriften beantwoordt, 
vervang dan het portierslot.

1. Schakelaar van centrale 
portiervergrendeling

I4RS0B960015D-02

a b c

LOCK

UNLOCK

b c d

c b a

d

Schakelaaraansluitingen rechts

Schakelaaraansluitingen links

UIT

I4RS0B960016D-01



Veiligheid en sloten: 9F-10

Inspectie actuator van de centrale 
portiervergrendeling (indien uitgerust)

U4RS0B9606006

1) Verwijder de portierbekleding van het portierpaneel.
Voor het voorportier, zie stap 1) tot 3) van 
“Voorportierruit uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9E”.
Voor het achterportier, zie stap 1) tot 3) van 
“Achterportierruit uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9E”.
Voor de achterklep, zie stap 1) van 
“Achterklepsamenstel uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9J”.

2) Maak de stekker van de actuator van de centrale 
portiervergrendeling los.

3) Verbind de aansluitingen van de pluspool (+) van de 
accu en de negatieve (–) pool met de aansluitingen 
(a, b, c, d) van de portiervergrendelingsactuator , zie 
afbeelding.
Als deze niet niet werkt zoals aangegeven in de 
volgende tabel, moet u het portierslot vervangen.

[A]: Voorportier
[B]: Achterportier
[C]: Achterklep

a b c d

[A]

a b c d

[B]

a b

a b

[C]

bd a

ca d

Schakelaaraansluitingen rechts

Schakelaaraansluitingen links

Ontgrendelen

Vergrendelen

Vergrendelen

Veiligheidsvergrendelen

Vergrendelen

Veiligheidsvergrendelen

Ontgrendelen

Ontgrendelen

ca d

bd a

Schakelaaraansluitingen rechts

Schakelaaraansluitingen links

Ontgrendelen

Vergrendelen

Vergrendelen

Veiligheidsvergrendelen

Vergrendelen

Veiligheidsvergrendelen

Ontgrendelen

Ontgrendelen

Vergrendelen Ontgrendelen

I4RS0B960017D-01



9F-11 Veiligheid en sloten: 

Onderdelen achterportierslot
U4RS0B9606007

Achterportierslot uitbouwen en monteren
U4RS0B9606008

Uitbouwen

1) Verwijder achterportierruit, zie “Achterportierruit 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 9E”.

2) Maak de draad van de portierslotmotor los.
3) Verwijder de bevestigingsschroeven (1) van het 

portierslot en verwijder het portierslot (2).

Montage
Het inbouwen van het achterportierslot gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende instructie en “Voorportierslot uitbouwen en 
monteren: ” in acht.
• Trek de schroef van het portierslot met het 

voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Portierslotschroef (a):  5,0 N·m (0,5 kgf-m, 4,0 lb-
ft)

Inspectie achterportierslot
U4RS0B9606009

• Controleer of het portier goed en soepel opengaat en 
sluit.

• Controleer of het portier goed stopt in secundaire 
vergrendelde stand (ter voorkoming dat het portier vrij 
opent) en of het portier volledig sluit in de volledig 
vergrendelde stand.

• Pas indien nodig de positie van de portierslotplaat 
aan.

(a)

(b)

1 7

2

6

3

4
5

I4RS0A960012-02

1. Portierhandgreep aan buitenkant
: Breng lithiumvet 99000–25010 aan op het schuifgedeelte.

4. Slotplaat 7. Afdekking portierhandgreep aan 
buitenkant

2. Frame van de portierhandgreep aan de buitenkant
: Breng lithiumvet 99000–25010 aan op het schuifgedeelte en de 
veer.

5. Afstandsring : 5,0 N·m (0,5 kg-m, 4,0 lb-ft)

3. Achterportierslot
: Breng lithiumvet 99000–25010 aan op het schuifgedeelte.

6. Omlijsting van 
portierhandgreep aan 
binnenkant

: 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)

1

2

I4RS0A960013-01

(a)

I4RS0A960014-01



Veiligheid en sloten: 9F-12

Onderdelen achterklepslot
U4RS0B9606010

Achterklepslot uitbouwen en monteren
U4RS0B9606011

Uitbouwen

1) Verwijder de portierbekleding (1) van het paneel (2) 
van de achterklep.

2) Maak de draad van de portierslotmotor los.

3) Draai de portierslotbouten (1) los en verwijder het 
portierslot (2).

1

7

3

4

5

2

(a)

(b)

6

I4RS0B960009-01

1. Achterklepslot
(schakelaar achterklep is opgenomen in dit 
samenstel)

4. Afstandsring 7. Aanvraagschakelaar 
achterklep

2. Schakelaar achterklepopener 5. Portierkruk : 10 N·m (1,0 kg-m, 7,5 lb-ft)
3. Slotplaat 6. Noodhendel

: De achterklep wordt ontgrendeld door de noodhendel in 
te duwen met een platte schroevendraaier als het 
achterklepslot niet kan worden opengemaakt met de 
portieropenschakelaar.

: 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

“A”

“B”

“B”

“A”“B”
“A”“A”

“A”

“A” “A”
“A”

“A”

2

1

I4RS0A960016-01

1

2

I4RS0A960017-01



9F-13 Veiligheid en sloten: 

Montage
Het inbouwen van het achterklepslot gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende instructie in acht.
• Trek de bout van het achterklepslot met het 

voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout achterklepslot (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lb-
ft)

• Stel de positie van de portierslotplaat zo af dat het 
midden ervan is uitgelijnd met het midden van de 
groef in de portierslotbasis.

Aantrekkoppel
Schroef van achterklepslotplaat (a):  23 N·m (2,3 
kgf-m, 17,0 lb-ft)

Inspectie achterklepslot
U4RS0B9606012

• Controleer of het portier goed en soepel opengaat en 
sluit.

• Controleer of het portier goed stopt in secundaire 
vergrendelde stand (ter voorkoming dat het portier vrij 
opent) en of het portier volledig sluit in de volledig 
vergrendelde stand.

• Pas indien nodig de positie van de portierslotplaat 
aan.

Inspectie achterklepopenschakelaar
U4RS0B9606013

1) Verwijder de achterklepbekleding.
2) Maak de stekker van de achterklepschakelaar los.
3) Controleer of er continuïteit is tussen aansluitingen 

als de achterklepopenschakelaar (1) wordt 
ingedrukt.

4) Controleer of geen continuïteit is tussen 
aansluitingen als de achterklepopenschakelaar (1) 
niet is ingedrukt.

Als het resultaat van de controle niet aan de 
voorschriften beantwoordt, vervang dan de schakelaar.

Vervanging van zenderbatterij
U4RS0B9606014

Als de zender van de afstandsbediening onbetrouwbaar 
wordt, vervang dan de batterij als volgt.
1) Verwijder de schroef (1) en de afdekking (2) van de 

zender.
2) Verwijder de zender (3) uit de zenderhouder (4).

LET OP!
 

Zorg ervoor dat er geen vet of vuil op de 
printplaat en de batterij terechtkomt.
 

3) Wrik de zender open met de top van een platte 
schroevendraaier in de sleuf.

4) Vervang de batterij (lithiumbatterij CR1620 of 
gelijkwaardig) zodat de (+)-aansluiting wijst naar het 
"+"-teken op de zender.

5) Zet de zender (3) in elkaar en plaats deze in de 
zenderhouder (4).

6) Monteer de afdekking (2) en de schroef (1) van de 
zender.

(a)

I4RS0A960018-01

(a)

I4RS0A960019-01

1

I4RS0A960020-01



Veiligheid en sloten: 9F-14

7) Controleer of de portierenvergrendelingen kunnen 
worden bediend met de zender.

OPMERKING

• Als u een zender wegwerpt, moet u hem 
eerst breken om diefstal te voorkomen.

• Werp de gebruikte batterij weg 
overeenkomstig de geldende regels of 
voorschriften. Werp de lithiumbatterijen 
niet weg samen met het gewone 
huishoudafval.

 

Zendercode programmeren
U4RS0B9606015

OPMERKING

• Er kunnen drie zendercodes worden 
geregistreerd.

• Wanneer een nieuwe zendercode wordt 
geregistreerd, wordt de oudste 
geregistreerde code automatisch gewist.

• Zie “Registratieprocedure voor ID-code 
afstandsbediening:  in hoofdstuk 10E” 
voor voertuigen met een keyless 
startsysteem.

 

Programmeer de zendercode(s) als de zender of BCM 
(opgenomen in het aftakbloksamenstel) wordt 
vervangen door een nieuwe of als er extra zenders 
nodig zijn.
1) Controleer of alle portieren gesloten zijn en dat de 

contactsleutel uit de contactslotcilinder is verwijderd.
2) Open het portier aan de bestuurderszijde.
3) Zet het contactslot op ON en trek binnen 10 

seconden de contactsleutel uit de slotcontactcilinder.
4) Duw/trek de binnenvergrendelingsknop (1) van het 

portier driemaal in/uit met de hand, 20 seconden na 
het verwijderen van de contactsleutel uit de 
slotcontactcilinder.

5) Zet het contactslot op ON en trek binnen 10 
seconden de contactsleutel uit de slotcontactcilinder. 
Alle portieren vergrendelen en ontgrendelen 
automatisch één keer.
Hiermee, registratiemodus.

6) Druk op de knop "UNLOCK" (2) op de zender (3) 
binnen 3 seconden na stap 5). Alle portieren 
vergrendelen en ontgrendelen automatisch één 
keer.
De sleutelcode is nu geregistreerd.

7) Herhaal de procedure van stap 1) als een extra 
zender moet worden geprogrammeerd.

Ontvanger afstandsbediening voor de portieren 
uitbouwen en monteren

U4RS0B9606016
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder het handschoenenkastje, zie stap 6) in 

“Instrumentenbord uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9C”.

3) Maak de stekker van de ontvanger van de 
afstandsbediening voor de portieren los.

4) Verwijder de ontvanger (1) van de afstandsbediening 
voor de portieren van de steunbalk (2) van de 
stuurinrichting.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

2

3

4

1
I4RS0B960014-01

1

3
2

I4RS0B960010-01

1

2

I4RS0B960011-01



9F-15 Veiligheid en sloten: 

Inspectie ontvanger afstandsbediening voor de portieren en bijbehorend circuit
U4RS0B9606017

1) Controleer of de spanning tussen de volgende aansluitingen en carrosseriemassa onder alle omstandigheden aan 
de voorgeschreven waarden beantwoordt. Als het resultaat van de controle niet aan de voorschriften beantwoordt, 
controleer dan het betrokken circuit op stroomonderbreking of kortsluiting. Ga naar de volgende stap indien het 
circuit normaal is.

Instelling van oscilloscoop
CH1: 2V/DIV
CH2: 2V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

1) Controleer ontvanger afstandsbediening voor de portieren als volgt.
a) Vervang door een werkende ontvanger afstandsbediening voor de portieren.
b) Noteer sleutelcode, zie “Zendercode programmeren: ”.
c) Controleer systeem ontvanger afstandsbediening voor de portieren opnieuw.

1. Ontvanger afstandsbediening voor de portieren
2. Stekker van ontvanger afstandsbediening voor de portieren (aanzicht vanaf 

bedradingsbundelzijde)

Aansluiting Draadkleur Circuit Specificatie Toestand

G02-1 LT GRN Voeding Afbeelding [A] Druk op de "Lock"- of "Unlock"-knop op de 
zender.

0-1 V Andere dan de voornoemde condities.

G02-3 PNK
Lock/Unlock 

uitgang signaal 
circuit

Afbeelding [A] Druk op de "Lock"- of "Unlock"-knop op de 
zender.

0-1 V Andere dan de voornoemde condities.
G02-4 BRN/WHT Massa 0-1 V —

1. Lock/Unlock uitgang signaal
2. Voeding

1234

V

1

2

I4RS0B960012-01

I4RS0A960024-01



Veiligheid en sloten: 9F-16

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B9607001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen voorportierslot: ”
“Onderdelen achterportierslot: ”
“Onderdelen achterklepslot: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B9608001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen voorportierslot: ”
“Onderdelen achterportierslot: ”
 

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Portierslotschroef 5,0 0,5 4,0 ) / )
Slotplaatschroef 10 1,0 7,5 )
Bout achterklepslot 10 1,0 7,5 )
Schroef van achterklepslotplaat 23 2,3 17,0 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
)



9G-1 Stoelen: 

Stoelen

 Reparatie-instructies

Onderdelen van de voorstoel
U4RS0B9706001

Voorstoel uitbouwen en monteren
U4RS0B9706002

Uitbouwen

1) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.
2) Maak de stekker van de stoelbedradingsbundel en de stekker van de zij-airbag (indien uitgerust) los.
3) Verwijder 4 bevestigingsbouten om het stoelsamenstel te verwijderen.
4) Demonteer de stoel en repareer hem indien nodig.

Montage
Het inbouwen van de voorstoel gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen.
• Breng schroefdraadborgmiddel aan op de bevestigingsbout van de stoel.

:Schroefdraadborgmiddel 99000–32100 of 99000–32030

• Trek de bouten met het voorgeschreven koppel aan, zie “Onderdelen van de voorstoel: ”.
• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

3

2

4

5

1

5 6

4

4

6

7

8

(a)

(b)

or9

(b)a

(b)c

(b)d

(b)b

I4RS0B970001-03

1. Zitkussen 4. Afscherming 7. Zij-airbag-module (indien uitgerust) : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
2. Stoelleuning 5. Stoelversteller 8. Zij-airbagbedradingsbundel (indien 

uitgerust)
: 35 N·m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft)

3. Hoofdsteun 6. Knop  of  9. Bevestigingsbout stoel
: Breng schroefdraadborgmiddel 
99000-32100 of 99000-32030 aan 
rondom het schroefdraaddeel van de 
bout.

a, b, c, d: Bevestigingsbout rugleuning
Volgorde voor aandraaien: a → b → 
c → d 



Stoelen: 9G-2

Onderdelen van de achterbank
U4RS0B9706003

Gescheiden type

3

4 4

4

1

4

2

5
6

(b)

(b)a (b)c

(a)

(a)

7

(a)

8

(b)b

(c)

(a)

I4RS0B970002-01

1. Zitkussen 5. Centrale veiligheidsgordel 
van achterbank (indien 
uitgerust)

: 35 N·m (3,5 kg-m, 25,5 lb-ft) a, b, c: Bevestigingsbout slotplaat rugleuning

2. Stoelleuning 6. Slotplaat rugleuning : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft) : Volgorde voor aandraaien (linkerzijde): a → 
b → c

3. Hoofdsteun 7. Rugleuningvergrendeling : 25 N·m (2,5 kg-m, 18,0 lb-ft) : Volgorde voor aandraaien (rechterzijde): b 
→ a → c

4. Afscherming 8. Zitkussenvergrendeling



9G-3 Stoelen: 

Banktype

Achterbank uitbouwen en monteren
U4RS0B9706004

Gescheiden type

Uitbouwen

1) Klap de achterbank naar voren.
2) Verwijder de bevestigingsbouten en -moeren van de bank om het banksamenstel te verwijderen.
3) Demonteer de stoel en repareer hem indien nodig.

Montage
Het inbouwen van de achterbank gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen.
• Trek de bouten met het voorgeschreven koppel aan, zie “Onderdelen van de achterbank: ”.

Banktype

Uitbouwen

1) Verwijder het zitkussen
Trek eenvoudigweg de haak aan het voorste uiteinde omhoog.

2) Maak de rugleuningvergrendeling los.
3) Trek het rugleuningscharnier omhoog en verwijder de rugleuning.
4) Demonteer de stoel en repareer hem indien nodig.

3

1

2

45

7

6

(a)

(a) (a)ca

8

(a)b

I4RS0B970003-02

1. Zitkussen 4. Rugleuningscharnier 7. Haak voorste uiteinde a, b, c: Bevestigingsbout slotplaat rugleuning
2. Stoelleuning 5. Centrale veiligheidsgordel van 

achterbank (indien uitgerust)
8. Rugleuningvergrendeling : Volgorde voor aandraaien (linkerzijde): 

a → b → c
3. Hoofdsteun 6. Slotplaat rugleuning : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft) : Volgorde voor aandraaien 

(rechterzijde): b → a → c



Stoelen: 9G-4

Montage
Het inbouwen van de achterbank gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen.
• Trek de bouten met het voorgeschreven koppel aan, zie “Onderdelen van de achterbank: ”.

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B9707001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen van de voorstoel: ”
“Onderdelen van de achterbank: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B9708001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen van de voorstoel: ”
 



9H-1 Interieurbekleding: 

Interieurbekleding

 Reparatie-instructies

Voerbedekking uitbouwen en monteren
U4RS0B9806001

Uitbouwen

1) Verwijder de voorstoelen en de achterbank.
2) Verwijder de onderste verankeringsbout van de 

veiligheidsgordel.
3) Verwijder de bekleding aan de zijkant van het 

dashboard, de voorste dorpellijst, de binnenste 
middenstijlbekleding onder, de achterste 
bekledingspanelen onder en de achterste dorpellijst. 
Voor 3-deursmodel, ook de binnenkant van het 
zijpaneel verwijderen.

4) Verwijder het consolehuis.
5) Verwijder de vloerbedekking.

Montage
Het inbouwen van de de vloerbedekking gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende punten in acht.
• Zie voor het aantrekkoppel van de bevestigingsbout 

van de achterbank “Onderdelen van de achterbank:  
in hoofdstuk 9G”.

• Zie voor het aantrekkoppel van de bevestigingsbout 
van de voorstoel “Onderdelen van de voorstoel:  in 
hoofdstuk 9G”.

Dakbekleding uitbouwen en monteren
U4RS0B9806002

WAARSCHUWING!

 

Zie "Airbagwaarschuwing": in hoofdstuk 00" 
alvorens met de onderhoudswerkzaamheden 
te beginnen.

 

Uitbouwen

1) Verwijder de zonneklep (1).
2) Verwijder de binnenspiegel (2).
3) Verwijder de plafondverlichting (3).

4) Verwijder de voorstijlbekleding (1), de voorste 
dorpellijst (2) en de bekleding aan de zijkant van het 
dashboard (3).

5) Voor het 3-deursmodel, verwijder de achterbank 
volgens “Achterbank uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9G”.

6) Verwijder draagbalkbekleding (1) aan de achterkant.

4. Platte schroevendraaier

I4RS0A980011-01

[A]: Met gordijnairbag
[B]: Zonder gordijnairbag

4. Vooruit

“A” “A”

“A”

2

4

1

3

“A”

“A”

1

[B] [A]

“B” “B”

I4RS0B980001-01

“A”

“A”

“A”

“A”
“A”

1

I4RS0A980003-01



Interieurbekleding: 9H-2

7) Verwijder de bovenste verankering (1) van de 
voorste veiligheidsgordel, de binnenste 
middenstijlbekleding (2), binnenste 
middenstijlbekleding boven (3), de achterste 
dorpellijst (4), de binnenbekleding achter (5), de 
achterste bekledingspanelen onder (6), de bekleding 
van de achterste dakstijl (7), de binnenkant van het 
zijpaneel (8) en de achterste zijruitbekleding (9).

8) Verwijder de handgreep (1).

9) Verwijder klemmen (2) van de plafondbekleding en 
verwijder de plafondbekleding (3).

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng kleefmiddel (1) aan op de plafondbekleding (2), 

zie afbeelding, en monteer de plafondbekleding (2).

• Trek de schroef van de zonneklep met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Schroef zonneklep (a):  4 N·m (0,4 kgf-m, 3,0 lb-ft)

[A]: Voor 5-deursmodel
[B]: Voor 3-deursmodel

“A”

“B”

1
3

2

4

“C”“C”

“B”“B”

“B”

“A”

“A”

“A”

“B”

“C”

5

6

7

[B]

[A]

“C” “C”

“B” “B”

“B”

“A”

“A”“A”

“B”

“B” “B” “B”

1
3 9

58

I4RS0B980002-02

1

2

3

1

2

I4RS0B980003-01

11

2

I4RS0B980004-01

I4RS0A980007-01



9H-3 Interieurbekleding: 

Onderdelen consolehuis
U4RS0B9806003

Onderdelen daksierlijst
U4RS0B9806004

“B”“A”

“A”

“A”

“A”
“A”

“A”

“A”
“A”

“A”

“B”

“B”

1

2

3

4

“C”

“C”

“C”

I4RS0A980008-01

1. Voorste consolehuis 3. Lijst voorste consolehuis
2. Achterste consolehuis 4. Zijafdekking console

4

2

3

2

1

I4RS0A980009-01

1. Daksierlijst 3. Klem daksierlijst (indruktype)
2. Afdichtrubber dakzijde 4. Zijlijst voorruit



Interieurbekleding: 9H-4

Onderdelen spatscherm (indien uitgerust)
U4RS0B9806005

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B9807001

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

“A”

“A”

“A”

“A”

1

I4RS0A980010-01

1. Spatscherm dorpel

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Schroef zonneklep 4 0,4 3,0 )



9J-1 Motorkap / Spatborden / Portieren: 

Motorkap / Spatborden / Portieren

 Reparatie-instructies

Motorkap uitbouwen en monteren
U4RS0B9A06001

Uitbouwen

LET OP!
 

Plaats een doek om schade aan de 
carrosserie te voorkomen.
 

1) Verwijder de motorkapbekleding (4).
2) Maak de ruitensproeierslang (1) los van de 

motorkap.
3) Verwijder 4 bevestigingsbouten (3) om de motorkap 

(2) los te maken.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Breng afdichtmiddel aan op contactoppervlak "A" van 

het motorkapscharnier.
Voorgeschreven afdichtmiddel.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31110

• Stel indien nodig de vergrendelingspositie van de 
motorkap af, zie "Inspectie en afstellen motorkap".

Inspectie en afstellen motorkap
U4RS0B9A06002

Inspecteren

• Controleer of de motorkap goed en soepel opengaat 
en sluit. Indien nodig smeren.

• Controleer of de motorkap goed stopt in secundaire 
vergrendelde stand (ter voorkoming dat de motorkap 
vrij opent) en of de motorkap volledig sluit in de 
volledig vergrendelde stand.

• Pas indien nodig de positie van de 
motorkapvergrendeling aan.

Afstelling
Stel het volgende punt af:
• Afstelling positie motorkap.

Voren-en-achteren en links-en-rechtsafstelling
Stel de motorkapspeling af door de 
bevestigingsbouten van de motorkap los te draaien. 
Zie “Montageafstanden:  in hoofdstuk 9K”.

• Verticale afstelling
Als slechts een zijde (rechts of links) van de motorkap 
niet waterpas is met het voorspatscherm, maak dan 
waterpas door het aanslagrubber (1) van de motorkap 
vast of los te draaien.

• Afstelling positie motorkapvergrendeling.
a. Draai de vergrendelpallen van de motorkap los.
b. Stel de hoogtevergrendelingspositie van de 

motorkap zo af dat de motorkap is vergrendeld 
zonder loszitten.

c. Draai de motorkapslotbouten met het 
voorgeschreven koppel vast.

Aantrekkoppel
Motorkapslotbout (a):  10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 
lb-ft)

d. Controleer of de motorkap soepel en stevig is 
vergrendeld.

“A”

“A”

3

2

4

1

I4RS0A9A0001-01

I2RH019A0022-01

(a)

(a)
I4RS0A9A0002-01



Motorkap / Spatborden / Portieren: 9J-2

Onderdelen van het voorspatscherm
U4RS0B9A06003

Voorspatscherm uitbouwen en monteren
U4RS0B9A06004

Uitbouwen

1) Verwijder spatscherm (indien uitgerust), zie “Onderdelen spatscherm (indien uitgerust):  in hoofdstuk 9H”.
2) Verwijder de voering van het voorspatscherm.
3) Verwijder de voorbumper, zie “Onderdelen voorbumper en achterbumper:  in hoofdstuk 9K”.
4) Verwijder het koplampsamenstel, zie “Uitbouwen en monteren van koplampbehuizing:  in hoofdstuk 9B”.
5) Ontkoppel de stekker van de richtingaanwijzer.
6) Verwijder de afdekking van het voorspatscherm.
7) Verwijder het voorspatscherm.

Montage
Het inbouwen van het voorspatscherm gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de volgende 
punten in acht. 
• Als de lak op de spatschermbout afbladdert, moet deze opnieuw worden gespoten.
• Stel de montageafstand af, zie “Montageafstanden:  in hoofdstuk 9K”.

1

2

3

I4RS0A9A0003-01

1. Voering van het voorspatscherm 2. Voorspatscherm 3. Afdekking voorspatscherm



9J-3 Motorkap / Spatborden / Portieren: 

Onderdelen voorportiersamenstel
U4RS0B9A06005

Voorportiersamenstel uitbouwen en monteren
U4RS0B9A06006

Uitbouwen

1) Verwijder het voorspatscherm, zie “Voorspatscherm 
uitbouwen en monteren: ”.

2) Maak de aansluitdraden van de bedradingsbundel 
bij iedere stekker los.

3) Verwijder portiervanger (1).

4) Ondersteun het portierpaneel (1) met een krik (2) en 
tussen de krik (2) en het paneel (1) geplaatste 
lappen (3) en een stuk hout (4), zie afbeelding.

5) Verwijder het portiersamenstel (1) door de 
scharnierbevestigingsbouten (2) los te draaien.

2

2 1
(a)4

(a)4

3(b)7

(b)7

(c)5

6

I4RS0A9A0004-01

1. Portierpaneel 5. Bout portiervanger : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
  2. Portierscharnier

: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op het 
draaigedeelte.
: Smeer afdichtmiddel 99000-31110 op het 
contactoppervlak.

6. Afdichtrubber voorportieropening : 21 N·m (2,1 kg-m, 15,5 lb-ft)

3. Portiervanger 7. Bout voorportierscharnier 
(portierzijde)

4. Bout voorportierscharnier (carrosseriezijde) : 27 N·m (2,7 kg-m, 19,5 lb-ft)

I4RS0A9A0005-01

I2RH019A0003-01

1

2

I4RS0A9A0006-01



Motorkap / Spatborden / Portieren: 9J-4

Montage
Het inbouwen van het portiersamenstel gebeurt in de 
omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Neem de 
volgende punten in acht.
• Coat de binnenkant van het nieuwe portier met was 

voor een goed anti-corrosiebehandeling bij het 
vervangen van het portier. Zie “Gebieden waarop 
afdichtmiddel aan te brengen:  in hoofdstuk 9L”.

• Breng afdichtmiddel aan op contactoppervlak "A" van 
het scharnier (1) en breng vet aan op draaiend deel 
"B" van het scharnier (1).
Voorgeschreven afdichtmiddel en vet.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31110
“B”:  Vet 99000–25010

• Trek de scharnierbout met het voorgeschreven koppel 
aan.

Aantrekkoppel
Bevestigingsbout portierscharnier 
(carrosseriezijde) (a):  27 N·m (2,7 kgf-m, 19,5 lb-
ft)
Bevestigingsbout portierscharnier (portierzijde) 
(b):  23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lb-ft)

• Als de portiervanger (1) is gemonteerd, let er dan op 
dat het stansmerkteken (2) naar de bovenkant komt.

Monteerrichting portiervanger
Linkerportier: L-stansmerkteken is omhoog 
gericht
Rechterportier: R-stansmerkteken is omhoog 
gericht

• Trek de bout (3) van de portiervanger met het 
voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout portiervanger (a):  21 N·m (2,1 kgf-m, 15,5 lb-
ft)

• Pas de positie van de portierslotplaat aan, zie 
“Voorportierslot uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9F”.

• Stel het aanslagrubber van het voorportier zo af dat 
het portier gelijkloopt met de zijcarrosserie.

• Open en sluit het portier na montage om te 
controleren of de deur niet loszit. 

I4RS0A9A0007-01

I4RS0A9A0008-01



9J-5 Motorkap / Spatborden / Portieren: 

Onderdelen achterportiersamenstel
U4RS0B9A06007

Achterportiersamenstel uitbouwen en monteren
U4RS0B9A06008

Zie “Voorportiersamenstel uitbouwen en monteren: ”, de procedures voor uitbouwen en monteren zijn vrijwel gelijk. Let 
echter op het volgende.
• Draai de scharnierbouten en -moeren van het achterportier aan met het voorgeschreven koppel, zie "Onderdelen 

achterportiersamenstel"

2

2

(a)4

(a)4

(a)7

(a)7

(b)5

3

6

1

I4RS0A9A0009-01

1. Portierpaneel 4. Bout achterportierscharnier 7. Moer achterportierscharnier
  2. Portierscharnier

: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op het 
draaigedeelte.
: Smeer afdichtmiddel 99000-31110 op het 
contactoppervlak.

5. Bout portiervanger : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

3. Portiervanger 6. Afdichtrubber achterportieropening : 21 N·m (2,1 kg-m, 15,5 lb-ft)



Motorkap / Spatborden / Portieren: 9J-6

Onderdelen achterklepsamenstel
U4RS0B9A06009

Achterklepsamenstel uitbouwen en monteren
U4RS0B9A06010

Uitbouwen

1) Verwijder de achterklepbekleding (1).
2) Verwijder het betreffende deel van de 

plafondbekleding en de achterbekleding.
3) Maak de bedradingsbundelstekkers (2) en de 

sproeierslang (3) van de achterklep los.
4) Verwijder de achterkleptelescoopveren (4).
5) Verwijder de achterklepschaniermoeren (5) en 

verwijder het achterklepsamenstel (6).

3

(a)

(a)

1 2

4

6

5

I4RS0A9A0010-01

1. Achterkleppaneelsamenstel 4. Telescoopveer achterklep : 23 N·m (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)
2. Glas achterklepruit 5. Achterklepbekleding

  3. Achterklepscharnier
: Breng lithiumvet 99000-25010 aan op het 
bewegende gedeelte van het scharnier.
: Smeer afdichtmiddel 99000-31110 op het 
contactoppervlak.

6. Afdichtrubber achterklepopening

“A”

“B”

“B”

“A”“B”
“A”“A”

“A”

“A” “A”
“A”

“A”

1

6

5

4

2

3

2

4

I4RS0A9A0011-01



9J-7 Motorkap / Spatborden / Portieren: 

WAARSCHUWING!

 

Behandeling van telescoopveer (demper) van 
de achterklep

• Hanteer de telescoopveer voorzichtig Het 
blootgestelde oppervlak van de 
zuigerstang niet beschadigen of krassen 
en zorg ervoor dat er geen verf of olie op 
het oppervlak komt.

• De zuigerstang niet draaien als de 
telescoopveer volledig uitgeschoven is.

• De telescoopveer (1) niet demonteren, de 
cilinder is namelijk gevuld met gas.

Afvoeren van telescoopveer (demper) van de 
achterklep

• Het gas zelf in de telescoopveer is 
onschadelijk, maar het kan uit het gat 
komen samen met door de boor (2) 
veroorzaakte schilfers. Draag dus een 
beschermende bril tijdens het boren.

• Gebruik een 2 tot 3 mm (0,08 tot 0,12 in.) 
boor (2), maak een gat om het gas binnenin 
te verwijderen zoals afgebeeld alvorens af 
te voeren.

 

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Trek de bout van de achterkleptelescoopveer met het 

voorgeschreven koppel aan.

Aantrekkoppel
Bout telescoopveer achterklep (a):  23 N·m (2,3 
kgf-m, 17,0 lb-ft)

• Zet de bedradingsbundel (1) vast.

• Pas de positie van de portierslotplaat aan, zie 
“Achterklepslot uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 
9F”.

• Stel het aanslagrubber van de achterklep zo af dat de 
achterklep de carrosserie raakt wanneer hij gesloten 
wordt.

• Breng afdichtmiddel aan op contactoppervlak "A" van 
het achterklepscharnier (1) en breng vet aan op 
draaiend deel "B" van het scharnier (1).
Voorgeschreven afdichtmiddel en vet.

“A”:  Afdichtmiddel 99000–31110
“B”:  Vet 99000–25010

I4RS0B9A0001D-01

(a)

(a)

I4RS0A9A0013-01

1

I4RS0A9A0012-01

I2RH019A1012-01



Motorkap / Spatborden / Portieren: 9J-8

Specificaties

Specificaties voor aantrekkoppels
U4RS0B9A07001

OPMERKING

Het voorgeschreven aantrekkoppel wordt ook hieronder beschreven.
“Onderdelen voorportiersamenstel: ”
“Onderdelen achterportiersamenstel: ”
“Onderdelen achterklepsamenstel: ”
 

Referentie:
Voor het aantrekkoppel van een bevestigingsdeel dat niet is voorgeschreven in dit hoofdstuk, zie “Informatie 
bevestigingsdelen:  in hoofdstuk 0A”.

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Aanbevolen onderhoudsmateriaal
U4RS0B9A08001

OPMERKING

Het vereiste onderhoudsmateriaal wordt tevens in het volgende beschreven.
“Onderdelen voorportiersamenstel: ”
“Onderdelen achterportiersamenstel: ”
“Onderdelen achterklepsamenstel: ”
 

Bevestigingsdeel
Aantrekkoppel

Opmerking
N·m kg-m lb-ft

Motorkapslotbout 10 1,0 7,5 )
Bevestigingsbout portierscharnier 
(carrosseriezijde) 27 2,7 19,5 )

Bevestigingsbout portierscharnier (portierzijde) 23 2,3 17,0 )
Bout portiervanger 21 2,1 15,5 )
Bout telescoopveer achterklep 23 2,3 17,0 )

Materiaal Door SUZUKI aanbevolen product of specificatie Opmerking
Vet SUZUKI Super Grease A Onderdeelnr.: 99000–

25010
) / )

Afdichtmiddel SUZUKI Bond No.1215 Onderdeelnr.: 99000–
31110

) / ) / )



9K-1 Carrosseriestructuur: 

Carrosseriestructuur

 Reparatie-instructies

Onderdelen voorbumper en achterbumper
U4RS0B9B06001

1

2

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13 15

16

I4RS0B9B0001-02

1. Voorbumper 5. Dop voormistlamp 9. Onderste steunbalk voorbumper 13. Achterbumperhouder



Carrosseriestructuur: 9K-2

Onderdelen schutbord
U4RS0B9B06002

2. Bovenste rooster 
radiateur

6. Bovenste demper voorbumper 10. Voorbumperhouder 14. Achterlichthouder

3. Onderste rooster 
radiateur

7. Onderste demper voorbumper 11. Kentekenplaatmoer 15. Plastic moer

4. Spoiler voorbumper 8. Bovenste steunbalk voorbumper 12. Achterbumper 16. Lampsteun 
achterkentekenplaat

1. Schutbordafdekking 3. Zijlijst schutbord 5. Achterafdichting motorkap
2. Schutbordafdekkingkap 4. Schutbordpaneel

“A”

“A”

“A”

“A”

5

1

2

3

4

I4RS0B9B0002-02



9K-3 Carrosseriestructuur: 

Specificaties

Afmetingen carrosserie
U4RS0B9B07001

Motorruimte

Gat-naar-gatafstand

g’

b

ck

g

i

a

b’

c’

d

d’

e

e’

f’

f

h

h’

i’

j

k’
j’

I4RS0A9B0003-01

a. Middelste montagegat schutbord e (e’). Montagegat koplamp i (i’). Montagegat bovenste steunbalk voorbumper
b (b’). Montagegat voorspatscherm f (f’). Boorgat (φ 8 mm) j (j’). Boorgat (φ 8 mm)
c (c’). Montagegat koplamp g (g’). Montagegat voorspatscherm k (k’). Boorgat (φ 7 mm)
d (d’). Montagegat 

motorkapvergrendelingslid (met 
motorkapvergrendelingslid verwijderd)

h (h’). Voormontagegat motorophanging

a-d: 675 mm (26,57 in.) b-c: 343 mm (13,50 in.) e-e’: 851 mm (33,50 in.)
a-e: 816 mm (32,13 in.) b-g: 625 mm (24,61 in.) f-f’: 817 mm (32,17 in.)
a-g: 943 mm (37,13 in.) b’-c: 1364 mm (53,70 in.) h-h’: 950 mm (37,40 in.)
a-h: 784 mm (30,87 in.) b’-g’: 647 mm (25,47 in.) i-i’: 937 mm (36,89 in.)
a-f’: 864 mm (34,02 in.) c-c’: 1310 mm (51,57 in.) j-j’: 1249 mm (49,17 in.)
a-h’: 743 mm (29,25 in.) c’-g’: 324 mm (12,76 in.) k-k’: 886 mm (34,88 in.)
b-b’: 1317 mm (51,85 in.) d-d’: 800 mm (31,50 in.)



Carrosseriestructuur: 9K-4

Achterklep

Gat-naar-gatafstand

I4RS0A9B0004-01

a (a’). Montagegat bout achtersteunbalk dak c (c’). Montagegat bout achterpaneel
b (b’). Boorgat d. Linker montagegat slotplaat achterklep

a-a’: 759 mm (29,88 in.) a’-b: 1037 mm (40,83 in.) b-c’: 985 mm (38,78 in.)
a-c: 762 mm (30,00 in.) a’-d: 904 mm (35,59 in.) c-c’: 850 mm (33,46 in.)
a-d: 887 mm (34,92 in.) a’-b’: 528 mm (20,79 in.)
a-c’: 1107 mm (43,58 in.) b-b’: 1051 mm (41,38 in.)



9K-5 Carrosseriestructuur: 

Zijcarrosserie

5-deursmodel

Gat-naar-gatafstand

Gat-naar-gatafstand

I4RS0A9B0005-02

a (a’). Boorgat (φ 8 mm) e (e’). Achtermontagegat onderste scharnier 
achterportier

i (i’). Boorgat (φ 10 mm)

b (b’). Bovenmontagegat bovenste scharnier 
voorportier

f (f’). Bovenmontagegat bovenste scharnier 
achterportier

j (j’). Montagegat (groot gat) 
achterportierschakelaar

c (c’). Ondermontagegat onderste scharnier 
voorportier

g (g’). Boorgat (φ 10 mm) k (k’). Montagegat dorpellijst achterkant

d (d’). Ontluchtingsopening h (h’). Montagegat klem gordijnairbag (  ). Rechterzijde carrosserie

a-d: 1055 mm (41,54 in.) c-e: 1021 mm (40,20 in.) f-j: 835 mm (32,87 in.)
a-f: 747 mm (29,41 in.) c-f: 1123 mm (44,21 in.) h-i: 601 mm (23,66 in.)

a-g: 378 mm (14,88 in.) d-g: 1129 mm (44,45 in.) h-j: 817 mm (32,17 in.)
b-c: 383 mm (15,08 in.) e-f: 354 mm (13,94 in.) h-k: 1097 mm (43,19 in.)
b-e: 1085 mm (42,72 in.) e-j: 946 mm (37,24 in.) i-k: 1153 mm (45,39 in.)
b-f: 1061 mm (41,77 in.) f-i: 926 mm (36,46 in.)

a-a’: 1039 mm (40,91 in.) e-e’: 1474 mm (58,03 in.) i-i’: 1009 mm (39,72 in.)
b-b’: 1461 mm (57,52 in.) f-f’: 1468 mm (57,80 in.) j-j’: 1327 mm (52,24 in.)
c-c’: 1489 mm (58,62 in.) g-g’: 1018 mm (40,08 in.) k-k’: 1472 mm (57,95 in.)
d-d’: 1472 mm (57,95 in.) h-h’: 1022 mm (40,24 in.)



Carrosseriestructuur: 9K-6

Gat-naar-gatafstand

a

c
b

a’

a

b

c

b’

I4RS0B9B0004-02

a (a’). Boorgat (φ 6,5 mm) b (b’). Kruispunt paneel c. Voormontagegat beugel parkeerremkabel

a - b: 638 mm (25,12 in.) a-b’: 1194 mm (47,01 in.)
a-c: 1293 mm (50,91 in.) b-c: 1422 mm (55,98 in.)

a-a’: 800 mm (31,50 in.) b-b’: 1272 mm (50,08 in.)



9K-7 Carrosseriestructuur: 

3-deursmodel

Gat-naar-gatafstand

Gat-naar-gatafstand

I4RS0B9B0005-03

a (a’). Boorgat (φ 8 mm) f (f’). Montagegat klem gordijnairbag k. Kruispunt paneel (gebogen uiteinde)
b (b’). Bovenmontagegat bovenste scharnier 

voorportier
g (g’). Boorgat I. Montagepunt (bochtmidden) 

bevestigingsdeel achterzijruit
c (c’). Ondermontagegat onderste scharnier 

voorportier
h (h’). Boorgat (  ). Rechterzijde carrosserie

d (d’). Ontluchtingsopening i (i’). Montage gat bevestigingsdeel achterzijruit
e (e’). Montagegat (groot gat) portierschakelaar j. Kruispunt paneel

a-d: 1055 mm (41,54 in.) b-e: 1208 mm (47,56 in.) h-i: 590 mm (23,23 in.)
a-e: 951 mm (37,44 in.) c-e: 1206 mm (47,48 in.) i-l: 282 mm (11,10 in.)
a-f: 712 mm (28,03 in.) d-f: 1255 mm (49,41 in.) j-k: 335 mm (13,19 in.)

b-c: 383 mm (15,08 in.) g-i: 525 mm (20,67 in.)

a-a’: 1039 mm (40,91 in.) d-d’: 1472 mm (57,95 in.) g-g’: 1280 mm (50,39 in.)
b-b’: 1461 mm (57,52 in.) e-e’: 1366 mm (53,78 in.) h-h’: 1394 mm (54,88 in.)
c-c’: 1489 mm (58,62 in.) f-f’: 1022 mm (40,24 in.) i-i’: 1153 mm (45,39 in.)



Carrosseriestructuur: 9K-8

Gat-naar-gatafstand

a

c
b

a

b

f

d

e

c

b’

a’

I4RS0B9B0006-02

a (a’). Boorgat (φ 6,5 mm) c. Voormontagegat beugel parkeerremkabel e. Boorgat
b (b’). Kruispunt paneel d. Boorgat f. Montage gat bevestigingsdeel achterzijruit

a - b: 638 mm (25,12 in.) a-b’: 1194 mm (47,01 in.) c - d: 1186 mm (46,69 in.)
a-c: 1293 mm (50,91 in.) b-c: 1422 mm (55,98 in.) c-e: 1094 mm (43,07 in.)

a-a’: 800 mm (31,50 in.) b-b’: 1272 mm (50,08 in.) c-f: 1440 mm (56,69 in.)



9K-9 Carrosseriestructuur: 

Ondercarrosserie

Gat-naar-gatafstand

Gat-naar-gatafstand

a

b c d e      f

g
h i 

j

a'

b' c' d' e' f'

g'

i'

j'

a

b c d e      f

g
h

i 
j

a'

b' c' d' e' f'

g'
h'

i'
j'

h'

I4RS0A9B0007-01

a (a’). Boorgat (φ 20 mm) e (e’). Boorgat (φ 15 mm) i (i’). Aftapgat (φ 10 mm)
b (b’). Montagegat frame voorwielophanging f (f’). Boorgat (φ 15 mm) j (j’). Boorgat (φ 16 mm)
c (c’). Montagegat frame voorwielophanging g (g’). Boorgat (φ 25 mm)
d (d’). Boorgat (φ 10 mm) h (h’). Binnenmontagegat achterasbehuizing

a - b: 674 mm (26,54 in.) c-d’: 836 mm (32,91 in.) g’-h: 1135 mm (44,69 in.)
a-b’: 1018 mm (40,08 in.) c’-d’: 288 mm (11,34 in.) g’-i: 1229 mm (48,39 in.)
a-c’: 1163 mm (45,79 in.) d-e’: 911 mm (35,87 in.) g’-i’: 612 mm (24,09 in.)
a’-d: 1391 mm (54,76 in.) d-f’: 1205 mm (47,44 in.) g’-j: 1433 mm (65,42 in.)
a’-c’: 908 mm (35,75 in.) d’-e’: 488 mm (19,21 in.) g’-j’: 971 mm (38,23 in.)
b-c: 335 mm (13,19 in.) e-f’: 887 mm (34,92 in.) h-i: 324 mm (12,76 in.)
b-c’: 904 mm (35,59 in.) e’-f’: 440 mm (17,32 in.) h-i’: 1070 mm (42,13 in.)
b-d’: 1016 mm (40,00 in.) f-g: 240 mm (9,45 in.)
b’-d’: 594 mm (23,39 in.) f-g’: 969 mm (38,15 in.)

a-a’: 660 mm (25,98 in.) e-e’: 770 mm (30,31 in.) i-i’: 992 mm (39,06 in.)
b-b’: 881 mm (34,69 in.) f-f’: 770 mm (30,31 in.) j-j’: 970 mm (38,19 in.)
c-c’: 800 mm (31,50 in.) g-g’: 1144 mm (45,04 in.)
d-d’: 770 mm (30,31 in.) h-h’: 1048 mm (41,26 in.)



Carrosseriestructuur: 9K-10

Gat-naar-gatafstand

Projectieafmeting van standaardlijn "A"

Frame voorwielophanging

Gat-naar-gatafstand

i

g

fedc
a

b

"A"

j

h

I4RS0A9B0008-01

a. Boorgat (φ 20 mm) e. Boorgat (φ 15 mm) i. Aftapgat (φ 10 mm)
b. Montagegat frame voorwielophanging f. Boorgat (φ 15 mm) j. Boorgat (φ 16 mm)
c. Montagegat frame voorwielophanging g. Boorgat (φ 25 mm)
d. Boorgat (φ 10 mm) h. Binnenmontagegat achterasbehuizing

a - b: 644 mm (25,35 in.) d-e: 488 mm (19,21 in.) g-h: 293 mm (11,54 in.)
b-c: 260 mm (10,24 in.) e-f: 440 mm (17,32 in.) g-i: 597 mm (23,50 in.)

c - d: 288 mm (11,34 in.) f-g: 138 mm (5,43 in.) g-j: 956 mm (37,64 in.)

a: 73 mm (2,87 in.) e: 10 mm (0,39 in.) i: 181 mm (7,13 in.)
b: 236 mm (9,29 in.) f: 10 mm (0,39 in.) j: 221 mm (8,70 in.)
c: 29 mm (1,14 in.) g: 68 mm (2,68 in.)
d: 12 mm (0,47 in.) h: 72 mm (2,83 in.)

a

b

c

d

e

a'

b'

c'

d'

e'

I4RS0A9B0009-01

a (a’). Tapeind d (d’). Montagegat frame voorwielophanging
b (b’). Montagegat frame voorwielophanging e (e’). Montagegat wieldraagarm voorwielophanging
c (c’). Montagegat wieldraagarm voorwielophanging

a-a’: 896 mm (35,28 in.) d-d’: 881 mm (34,68 in.)
b-b’: 800 mm (31,50 in.) e-e’: 765 mm (30,12 in.)
c-c’: 666 mm (26.22 in.)



9K-11 Carrosseriestructuur: 

Gat-naar-gatafstand

Projectieafmeting van standaardlijn "A"

I4RS0A9B0010-01

a. Tapeind d. Montagegat frame voorwielophanging
b. Montagegat frame voorwielophanging e. Montagegat wieldraagarm voorwielophanging
c. Montagegat wieldraagarm voorwielophanging

a - b: 10 mm (0,39 in.) a-d: 270 mm (10,63 in.)
a-c: 108 mm (4,25 in.) a-e: 309 mm (12,17 in.)

a: 50 mm (1,97 in.) d: 258 mm (10,16 in.)
b: 50 mm (1,97 in.) e: 66 mm (2,60 in.)
c: 97 mm (3,82 in.)



Carrosseriestructuur: 9K-12

Montageafstanden
U4RS0B9B07002

Afstand van paneel tot paneel

a

b

c

e

f

h

m

n

o

b

c

e

h

f j

i

l

m

k

n

r

u

s

t

o

q

o

g

x

w

a

d

v

d

p

[B]

[A]

y

I4RS0B9B0003-02

[A]: 5-deursmodel h: 3,1-5,1 mm (0,122-0,201 in.) q: 0,9-2,4 mm (0,035-0,094 in.)
[B]: 3-deursmodel i: 4,7-6,7 mm (0,185-0,263 in.) r: 6,8-8,3 mm (0,268-0,327 in.)

a: 0-1 mm (0-0,039 in.) j: 15,4-18,4 mm (0,606-0,724 
in.)

s: 4.1 mm (0,161 in.)

b: 2,3-4,3 mm (0,091-0,169 in.) k: 3,0-5,0 mm (0,118-0,197 in.) t: 3,8-5,8 mm (0,150-0,228 in.)
c: 3,1-5,1 mm (0,122-0,201 in.) l : 3,1-5,1 mm (0,122-0,201 in.) u: 5,8-7,8 mm (0,228-0,307 in.)
d: 1,1-3,1 mm (0,043-0,122 in.) m: 3,6-5,6 mm (0,142-0,220 in.) v: 2,9-4,9 mm (0,114-0,193 in.)
e: 4,7-6,7 mm (0,185-0,263 in.) n: 0-1,0 mm (0-0,039 in.) w: 3,5-5,5 mm (0,138-0,217 in.)
f: 14,7-17,7 mm (0,579-0,697 in.) o: 8,1 mm (0,319 in.) x: 16,3-17,8 mm (0,641-0,701 in.)
g: 3,1-5,1 mm (0,122-0,201 in.) p: 6,1-8,1 mm (0,240-0,319 in.) y: 3,6-5,6 mm (0,142-0,220 in.)



9L-1 Lak / Bekleding: 

Lak / Bekleding

 Algemene beschrijving

Anti-corrosiebehandeling
U4RS0B9C01001

WAARSCHUWING!

 

Tijdens de uitvoering van de volgende 
handelingen dienen de standaard 
werkwijzen, in het bijzonder met betrekking 
tot oogbescherming, gevolgd te worden om 
lichamelijk letsel te voorkomen.

 

Ter bescherming tegen roest krijgen stalen platen een 
anti-corrosiebehandeling aan de binnenkant en/of de 
buitenkant.
Deze corrosiebestendige staalplaatmaterialen heten een 
van twee-zijdig gegalvaniseerde staalplaten.
Deze materialen worden geselecteerd op 
roestbestendigheid en ondergaan verschillende 
behandelingen, die hieronder worden beschreven.
• Staalplaten worden behandeld met kataforese lak die 

zeer corrosiebestendig is.
• Roestwerende waslagen worden aangebracht op de 

binnenkanten van de portier- en zijdorpels waar vocht 
neigt achter te blijven.

• Op de onderzijde van de carrosserie en de 
binnenkant van de wielbehuizing wordt een vinyllaag 
aangebracht.

• De flensrand van de portieren, de staalplaat-op-
staalplaatverbinding in de motorruimte en dergelijke 
onderdelen worden voorzien van afdichtmiddel om 
waterpenetratie en daarmee roestvorming te 
voorkomen.

Wanneer bij het vervangen van panelen of bij reparatie 
van schade na een botsing de antiroestbehandeling 
wordt beschadigd, moet het betreffende oppervlak 
opnieuw worden behandeld, anders kan hier 
roestvorming optreden. Daarom is het van essentieel 
belang bij alle reparaties om de betrokken oppervlakken 
op de juiste wijze opnieuw te coaten.
Alle metalen panelen worden gecoat met 
metaalconditioners en primercoating tijdens de productie 
van het voertuig. Na de reparatie en/of het monteren van 
vervangingsonderdelen dient ieder toegankelijk metalen 
oppervlak te worden gereinigd en gecoat met 
roestbestendige primer. Voer deze handeling uit 
alvorens afdichtmiddel en een roestbestendige waslaag 
aan te brengen.
Afdichtmiddel wordt aangebracht op de specifieke 
verbindingen van een voertuig tijdens de productie. Dit 
afdichtmiddel is bedoeld om te voorkomen dat stof het 
voertuig binnenkomt en dient tevens als anti-
corrosiebarrière. Het afdichtmiddel wordt aangebracht 
op de portier- en motorkapflensafrondingen en tussen 
panelen. Corrigeer de oorspronkelijk afgedichte 
verbindingen en voorzie ze opnieuw van afdichtmiddel 
indien beschadigd. Breng opnieuw afdichtmiddel aan op 

bevestigingsverbindingen van een nieuw 
vervangingspaneel en voorzie het flensafrondingsgebied 
van een vervangingsportier of -motorkap opnieuw van 
afdichtmiddel.
Gebruik een kwaliteitsafdichtmiddel om de 
flensverbindingen, overlapverbindingen en lassen af te 
dichten. Het afdichtmiddel moet flexibele eigenschappen 
hebben en geschikt zijn om te worden gelakt nadat het is 
aangebracht op de reparatiegebieden.
Gebruik materiaal voor stuiken voor het afdichten van 
open verbindingen. Selecteer een afdichtmiddel in 
overeenstemming met de plaats en het doel van een 
bepaald gebruik. Volg de instructies van de fabrikant op 
het label bij gebruik van het afdichtmiddel.
In veel gevallen is gekleurde lak nodig op gerepareerde 
plaatsen. Als dit nodig is, volg dan de normaal 
voorgeschreven technieken voor de 
afwerkingspreparatie, kleurlakaanbrenging en 
basislaagopbouw.
Roestbestendige was, een pasta met doordringend 
vermogen, wordt aangebracht op de metaal-op-
metaaloppervlakken (binnenkanten van de portier- en 
zijdorpels) waar het moelijk is het gebruikelijke 
basislaagmateriaal te gebruiken voor de coating. 
Daarom wordt best een roestbestendige was met 
doordringend vermogen gekozen.
Tijdens het aanbrengen van de basislaag (vinylcoating) 
moet opgelet worden dat het afdichtmiddel niet wordt 
aangebracht op onderdelen die in verband staan met de 
motor en de schokdemperbevestiging of met de 
draaiende delen. Zorg er bij het aanbrengen van de 
basislaag voor dat de aftapopeningen in de carrosserie 
open blijven.
De volgorde van aanbrengingsstappen van anti-
corrosiematerialen is als volgt:
1) Het metalen oppervlak reinigen en prepareren.
2) Primer aanbrengen.
3) Afdichtmiddel aanbrengen (alle oorspronkelijk 

afgedichte verbindingen).
4) Breng kleur aan op gebieden waar kleur nodig is, 

zoals flenzen, blootliggende verbindingen en 
ondercarrosserieonderdelen.

5) Anti-corrosiepasta aanbrengen (was met 
doordringend vermogen).

6) Basislaag aanbrengen (roestbestendig materiaal).



Lak / Bekleding: 9L-2

Afwerking plastic onderdelen
U4RS0B9C01002

Verf
Hard ABS-plastic heeft geen primercoating nodig.
Algemene acryllakken hechten goed wanneer ze over 
hard ABS-plastic aangebracht worden.
1) Gebruik reinigingsoplossing om ieder onderdeel te 

reinigen voor de lakafwerking.
2) Breng conventioneel acrylkleurlak aan op het 

onderdeeloppervlak.
3) Volg de aanwijzingen voor de lak voor de vereiste 

droogtijd. (Juist droogtemperatuurbereik ligt tussen 
de 60 – 70 °C (140 – 158 °F)).

Referentie
Plastic onderdelen bevatten niet alleen ABS 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene)-plastic maar ook 
polypropyleen, vinyl of soortgelijk plastic. 
Brandtestmethode voor het identificeren van ABS-plastic 
wordt hieronder beschreven.
1) Gebruik een scherp mes om een reepje plastic af te 

snijden van het onderdeel aan de verborgen 
achterkant.

2) Houd het reepje vast met een tang en steek het in 
brand.

3) Bekijk het brandende plastic aandachtig.
4) ABS-plastic produceert duidelijk zichtbare zwarte 

rook terwijl het brandt en de resten blijven tijdelijk in 
de lucht hangen.

5) Polypropyleen produceert geen duidelijk zichtbare 
rook terwijl het brandt.



9L-3 Lak / Bekleding: 

Plaats van de onderdelen

Gebieden waarop afdichtmiddel aan te brengen
U4RS0B9C03001

I4RS0B9C0010D-02

“A”: Breng afdichtmiddel aan. “C”: Smeer het afdichtmiddel uit met een penseel.
“B”: Veeg na het aanbrengen overtollig afdichtmiddel af. “D”: Geen afdichtmiddel aanbrengen



Lak / Bekleding: 9L-4

I4RS0B9C0002-01

“A”: Breng afdichtmiddel aan. “C”: Smeer het afdichtmiddel uit met een penseel.
“B”: Vul spleet / gat met afdichtmiddel. “D”: Geen afdichtmiddel aanbrengen.

*: Voertuig met gescheiden achterbank



9L-5 Lak / Bekleding: 

I4RS0B9C0011D-02

“A”: Breng afdichtmiddel aan. “C”: Smeer het afdichtmiddel uit met een penseel. “E”: Breng afdichtmiddel aan en bedek het 
flensuiteinde (tussen "c" en "d").

“B”: Veeg na het aanbrengen overtollig 
afdichtmiddel af.

“D”: Geen afdichtmiddel aanbrengen.



Lak / Bekleding: 9L-6

I4RS0B9C0012D-04

“A”: Breng afdichtmiddel aan
“B”: Smeer het afdichtmiddel uit met 

een penseel.



9L-7 Lak / Bekleding: 

I4RS0B9C0013D-02

“A”: Breng afdichtmiddel aan. “C”: Breng afdichtmiddel aan en bedek het 
flensuiteinde.

“B”: Veeg na het aanbrengen overtollig afdichtmiddel af. “D”: Geen afdichtmiddel aanbrengen.



Lak / Bekleding: 9L-8

Gebieden waarop basislaag aan te brengen
U4RS0B9C03002

I4RS0B9C0014D-03

“A”: Basislaag aanbrengen (PVC, 400 µm of meer). “C”: Geen basislaag aanbrengen.
“B”: Antisteenslaglaag aanbrengen (300 µm of meer). “D”: Basislaag aanbrengen (PVC, 400 µm of meer) en bedek het flensuiteinde.



9L-9 Lak / Bekleding: 

I4RS0B9C0015D-02

“A”: Basislaag aanbrengen (PVC, 400 µm of meer). “C”: Geen basislaag aanbrengen.
“B”: Basislaag aanbrengen (PVC, 600 µm of meer).



Lak / Bekleding: 9L-10

Gebieden waarop anti-corrosiepasta aan te brengen
U4RS0B9C03003

I4RS0B9C0016D-02

[A]: 5-deursmodel.
[B]: 3-deursmodel.
“A”: Breng roestbestendige was aan (hete was 50 µm of meer).
“B”: Breng roestbestendige was aan (hoge viscositeit 50 µm of meer).
“C”: Nooit aftapgaten opvullen met roestbestendige was.



9L-11 Lak / Bekleding: 

I4RS0B9C0017D-01

“A”: Breng roestbestendige was aan (hete was 50 µm of meer).
“B”: Nooit aftapgaten opvullen met roestbestendige was.



Buitenafwerking: 9M-1

Buitenafwerking

 Reparatie-instructies

Onderdelen daksierlijst
U4RS0B9D06005

4

2

3

2

1

I4RS0A980009-01

1. Daksierlijst 3. Klem daksierlijst (indruktype)
2. Afdichtrubber dakzijde 4. Zijlijst voorruit



9M-2 Buitenafwerking: 

Onderdelen spatscherm (indien uitgerust)
U4RS0B9D06006

“A”

“A”

“A”

“A”

1

I4RS0A980010-01

1. Spatscherm dorpel
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Voorzorgsmaatregelen: 10-1

Voorzorgsmaatregelen

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor regelsystemen
U4RS0BA000001

Airbagwaarschuwing
Zie “Airbagwaarschuwing:  in hoofdstuk 00”.



10B-1 Elektrische installatie: 

Elektrische installatie

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0BA200001

• Diagnosecodes die zijn opgeslagen in het BCM-
geheugen kunnen worden gewist en gecontroleerd 
met het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat. Lees 
alvorens het uitleesapparaat te gebruiken aandachtig 
de gebruiksaanwijzing van het apparaat, zodat u weet 
welke functies beschikbaar zijn en hoe ze te 
gebruiken.

• Lees voorafgaand aan de inspectie 
“Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” en zorg dat u 
begrijpt wat daar staat geschreven.

• De communicatie met ECM, TCM (indien uitgerust), 
keyless startregelapparaat (indien uitgerust), 
combinatiemeter en BCM, verloopt via het CAN-
protocol (Controller Area Network). Voor 
bijzonderheden over CAN-communicatie voor BCM, 
zie “Beschrijving CAN-communicatiesysteem: ”. 
Behandel daarom de CAN-communicatielijn 
voorzichtig, zie “Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving BCM
U4RS0BA201001

Het elektrische regelapparaat voor de carrosserie (BCM) 
is opgenomen in het aftakbloksamenstel. Probeer niet 
de BCM te verwijderen uit het aftakbloksamenstel omdat 
dan een contactstoring kan optreden.
De BCM bevat relais en regeleenheden die gebruikt 
worden voor de volgende systemen en bestuurt deze.
• Centrale portiervergrendeling
• Afstandsbediening voor de portieren
• Portiervergrendelingsfunctie van keyless startsysteem
• Achterruitwisser
• Combinatiemeter
• Interieurverlichting

• Waarschuwingstoon
• Verwarming achterklepruit en verwarming 

buitenspiegel
• Achterklepopener
• Alarmindicatielampje
De BCM heeft ook een functie om te zorgen dat het 
interieurlicht en het waarschuwingslampje voor open 
portier in de combinatiemeter uitgaan wanneer een 
portier langer dan 15 minuten openblijft om overbodige 
batterijconsumptie tegen te gaan.
Daarnaast is het mogelijk de werking van de actuator die 
wordt bestuurd door de BCM te controleren door de 
uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat de actuator simulerend te laten werken.

Beschrijving CAN-communicatiesysteem
U4RS0BA201002

Het CAN-communicatiesysteem gebruikt seriële communicatie waarin gegevens op hoge snelheid worden 
overgedragen. Het gebruikt een verdraaid paar van twee communicatielijnen voor de gegevensoverdracht op hoge 
snelheid. Een van de eigenschappen is dat meerdere regelapparaten tegelijkertijd kunnen communiceren. Daarnaast 
beschikt het systeem over een functie die automatisch een eventuele communicatiefout vaststelt.
Iedere module leest de benodigde gegevens van de ontvangen gegevens en verzendt gegevens. BCM communiceert 
met ieder regelapparaat over de volgende informatie.

[A]: Gegevens die BCM (1) overbrengt naar ECM (2)

• Signaal airconditioningschakelaar
• Elektrische belasting (signaal achterklepruitverwarmingsschakelaar)
• Signaal van contactslot

[B]: Gegevens die BCM ontvangt van ECM

• Voertuigsnelheidssignaal
• Signaal motorkoelvloeistoftemperatuur

[C]: Gegevens die BCM overbrengt naar TCM (3) (model met A/T)

• “3” positieschakelaarsignaal (“2” of “3” bereiksignaal van A/T-keuzehendel)



Elektrische installatie: 10B-2

[D]: Gegevens die BCM ontvangt van TCM (model met A/T)

• Signaal transmissiebereiksensor (A/T-indicator keuzehendelstand)

[D]: Gegevens die BCM ontvangt van TCM (3) (model met semi-automatische transmissie)

• Signaal transmissieschakelstand (standindicator keuzehendel semi-automatische transmissie)
• Zoemtoonaanvraagsignaal voor TCM (semi-automatische transmissie)

[E]: Gegevens die BCM overbrengt naar combinatiemeter (4)

• Signaal remvloeistofpeilschakelaar
• Signaal parkeerremschakelaar
• Signaal veiligheidsgordelgespschakelaar bestuurderszijde
• Signaal waarschuwingslampje laadsysteem
• Signaal motoroliedrukschakelaar
• Signaal lichtschakelaar
• Signaal portierschakelaar

[F]: Gegevens die BCM ontvangt van het keyless start-regelapparaat (5)

• Signaal van contactslotknop
• Portier lock/unlock aanvraagsignaal
• Zoemtoonaanvraagsignaal voor keyless startsysteem
• Antwoord terug aanvraagsignaal

[G]: Gegevens die BCM overbrengt naar keyless start-regelapparaat

• Signaal portierschakelaar

Alarmindicatielampje
Het informatiedisplay of klok (1) van dit voertuig bevat een alarmindicatorlamp (2) voor diefstalpreventie. De BCM laat 
de alarmindicatorlamp met een bepaald interval knipperen nadat het contactslot is uitgezet, tot het weer wordt 
aangezet. Het is ook mogelijk om bij het storingzoeken DTC's die zijn opgeslagen in de BCM te lezen zonder het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat te gebruiken door ze te identificeren aan de hand van knipperpatronen van de 
alarmindicatorlamp.

15 4 2 3

[D]

[B]

[C]

[A]

[E]

[F]

[G]

I4RS0BA20001-02

1

2

I4RS0AA20031-01



10B-3 Elektrische installatie: 

Schema en routetabel

Bedradingsschakelschema elektrische installatie
U4RS0BA202001

OPMERKING

Dit elektrisch schema toont circuits die alleen met de BCM verband houden, niet alle circuits van de 
BCM en het aftakblok. Zie “Voedingsschema:  in hoofdstuk 9A” voor elektrische schema's die niet 
voorkomen in onderstaande afbeelding.
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10B-5 Elektrische installatie: 

1. BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel) 20. Schakelaar van handmatige portiervergrendeling 39. Interieurverlichting
2. Motor achterruitsproeier 21. Schakelaar verwarming achterklepruit 40. Airbag-regelapparaat
3. Achterruitwissermotor 22. Schakelaar achterklepopener 41. Achterruitverwarmingsrelais
4. Relais achterruitwisser 23. “3” positieschakelaar 42. Achterruitverwarming
5. Schakelaar achterruitwisser en -sproeier 24. A/C-schakelaar 43. Indicatorlamp achterruitverwarming
6. Buitenluchttemperatuursensor 25. Relais achterklepopener 44. Claxonrelais
7. Contactsleutelschakelaar 26. Actuator achterklepopener 45. Claxonschakelaar
8. Alarmindicatielampje 27. TCM (model met A/T of met semi-automatische 

transmissie)
46. Claxon

9. Oliedrukschakelaar 28. ECM 47. Lichtschakelaar
10. Dynamo 29. Combinatiemeter 48. Contactslot
11. Informatiedisplay 30. Data-link-stekker (DLC) 49. Accu
12. Ontvanger afstandsbediening voor de portieren 31. Naar ECM 50. Naar richtingaanwijzer
13. Portierschakelaar bestuurderszijde 32. Naar de SDM 51. Carrosseriemassa
14. Portierschakelaar passagierszijde 33. Relais portierslotmotor 52. Motormassa
15. Achterklepschakelaar 34. Actuator portiervergrendeling bestuurderszijde 53. Buitenspiegelverwarming rechterzijde
16. Veiligheidsgordelschakelaar bestuurderszijde 35. Actuator portiervergrendeling passagierszijde 54. Buitenspiegelverwarming linkerzijde
17. Remvloeistofniveauschakelaar 36. Actuator achterportierslot 55. Keyless start-regelapparaat (indien 

uitgerust)
18. Parkeerremschakelaar 37. Relais richtingaanwijzer en alarmknipperlicht
19. Portiersleutelcilinderschakelaar (bij actuator 

portierslot)
38. Alarmknipperlichtenschakelaar



Elektrische installatie: 10B-6

Stekkerschema van BCM en aftakbloksamenstel
U4RS0BA202002

BCM en aftakbloksamenstelstekkers (gezien vanaf bedradingsbundelzijde)

I4RS0AA20004-01

[A]: Aftakbloksamenstel (gezien vanaf BCM-zijde) 4. Claxonrelais
[B]: Aftakbloksamenstel (gezien vanaf relaiszijde) 5. Relais achterruitwisser

1. BCM 6. Relais verwarming achterklepruit
2. Aftakblok 7. Relais richtingaanwijzer en alarmknipperlicht
3. Verwarmingsrelais



10B-7 Elektrische installatie: 

Plaats van de onderdelen

Plaats van de onderdelen van de BCM en bijbehorend systeem
U4RS0BA203001

3

4

5
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16

29
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21
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26

27

28
22

23

22

1 2

8

9

10

I4RS0BA20003-02

1. Dynamo 11. Regelapparaat afstandsbediening voor de portieren 
of keyless startsysteem

21. “3” positieschakelaar

2. Remvloeistofniveauschakelaar 12. Parkeerremschakelaar 22. Aftakblokschakelaar
3. ECM 13. Veiligheidsgordelgespschakelaar 23. BCM
4. Oliedrukschakelaar 14. Alarmindicatielampje 24. Verwarmingsrelais
5. Buitenluchttemperatuursensor 15. Schakelaar verwarming achterklepruit 25. Claxonrelais
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Diagnose-informatie en -procedures

BCM zelfdiagnosefunctie
U4RS0BA204001

• BCM bewaakt de toestand van de systeemonderdelen en bijbehorend circuit met het contactslot in de ON-stand. 
Wanneer zich een abnormale situatie in het systeem voordoet, wordt de plaats waar de abnormale situatie zich 
voordoet opgeslagen in het geheugen van EEPROM in de BCM.

• DTC kan worden gelezen op een van de volgende manieren.
– DTC kan worden gelezen met het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat (2) aangesloten aan DTC (1).
– DTC kan worden gelezen aan de hand van het knipperpatroon van de alarmindicatorlamp (3). DTC wordt tevens 

tegelijkertijd weergegeven op de combinatiemeter (4).

BCM-invoer / uitvoertabel

6. Portiervergrendelingsactuator 
(opgenomen in 
sleutelcilinderschakelaar)

16. A/C-schakelaar 26. Relais achterruitwisser

7. Portierschakelaar 17. Alarmknipperlichtenschakelaar 27. Relais verwarming achterklepruit
8. Interieurverlichting 18. Achterruitwisserschakelaar 28. Relais richtingaanwijzer en alarmknipperlicht
9. Schakelaar achterklepopener 19. Lichtschakelaar 29.  Waarschuwingsschakelaar “sleutel nog in 

contactslot” (opgenomen in het contactslot)
10. Actuator achterklepslot (opgenomen in 

klepschakelaar)
20. Schakelaar handmatige portiervergrendeling

3

12

4
I4RS0BA20004-03

Besturing Invoer Uitvoer

Centraal 
portiervergrendelingssyste
em

• Sleutelslotcilinderschakelaar
• Schakelaar van handmatige 

portiervergrendeling

• Actuator van portiervergrendeling 
bestuurderszijde

• Actuator van portiervergrendeling 
passagierszijde

Systeem 
afstandsbediening voor de 
portieren

• Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in 
contactslot"

• Ontvanger afstandsbediening voor de 
portieren

• Portierschakelaar bestuurderszijde

• Actuator van portiervergrendeling 
bestuurderszijde

• Actuator van portiervergrendeling 
passagierszijde

• Relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht

• Interieurverlichting

Keyless startsysteem
(Functie 
portiervergrendeling)

• Keyless start-regelapparaat • Actuator van portiervergrendeling 
bestuurderszijde

• Actuator van portiervergrendeling 
passagierszijde

• Relais richtingaanwijzer en 
alarmknipperlicht

• Interieurverlichting
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Achterruitwisser
• INT-schakelaar achterruitwisser
• LO-schakelaar achterruitwisser

• Relais achterruitwisser

Combinatiemeter

• Achterlichtschakelaar
• Oliedrukschakelaar
• Parkeerremschakelaar
• Veiligheidsgordelschakelaar bestuurderszijde
• Remvloeistofniveauschakelaar
• Dynamo
• ECM (motorsnelheidssignaal, 

rijsnelheidssignaal, signaal 
motorkoelvloeistoftemperatuur)

• TCM (signaal transmissiebereiksensor) 
(alleen voor model met A/T)

• TCM (semi-automatische transmissie) 
(signaal transmissieschakelstand) (alleen 
voor model met semi-automatische 
transmissie)

• Signaal veiligheidsgordelherinneringslamp

• Combinatiemeter

Interieurverlichting • Iedere portierschakelaar
• Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in 

contactslot"

• Interieurverlichting

Waarschuwingstoon

• Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in 
contactslot"

• Achterlichtschakelaar
• Portierschakelaar bestuurderszijde
• TCM (semi-automatische transmissie) (alleen 

voor model met semi-automatische 
transmissie)

• Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)

• Waarschuwingstoon (in BCM)

Verwarming achterklepruit
• Schakelaar verwarming achterklepruit
• Dynamo

• Relais verwarming achterklepruit

Achterklepopener

• Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling (ontgrendelingssignaal)

• Sleutelcilinderschakelaar 
(ontgrendelingssignaal)

• Afstandsbediening voor de portieren 
(ontgrendelingssignaal)

• Achterklepschakelaar

• Achterklepopener

Alarmindicatielampje • Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in 
contactslot"

• Alarmindicatielamp (in 
informatiedisplay of klok)

Besturing Invoer Uitvoer
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Controle elektrische installatie
U4RS0BA204002

Beschrijving van het probleem door de klant
Noteer de bijzonderheden van het probleem (defect, klacht) zoals deze door de klant worden beschreven.
Hiervoor kan een vragenlijst worden gebruikt zoals het voorbeeld in de afbeelding, om gemakkelijker alle benodigde 
informatie te verzamelen.

Stap Actie Ja Nee
1 ) Beschrijving van het probleem door de klant

1) Analyseer de beschrijving van het probleem door de 
klant.

Is een analyse gemaakt van de beschrijving van het 
probleem door de klant?

Ga naar stap 2. Analyseer de 
beschrijving van het 
probleem door de klant.

2 ) Bevestigen van de symptomen

1) Voer de bevestiging van de symptomen uit.

Treedt de storing opnieuw op?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 7.

3 ) Aflezen van DTC’s

1) Lees de DTC af.

Is het een defect-code?

Ga naar stap 4. Ga naar stap 5.

4 ) Onderzoeken van de DTC

1) Controleer en repareer overeenkomstig het DTC-
diagnoseschema.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 7. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen).

5 ) Symptoomdiagnose elektrische installatie

1) Voer controle uit en repareer volgens de 
"Symptoomdiagnose" van het systeem dat een storing 
heeft.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen).

Ga naar stap 6.

6 ) Controleer op sporadische storingen

1) Controleer op sporadische storingen.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen).

Ga naar stap 7.

7 ) Eindinspectie

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Is er een DTC?

Ga naar stap 4. Einde.
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Vragenlijst voor de klant (voorbeeld)

Bevestigen van de symptomen
Controleer of het in de "vragenlijst voor de klant" beschreven probleem zich precies zo voordoet in het voertuig. Als 
het symptoom wordt aangetroffen, controleer dan of het symptoom wordt geïdentificeerd als storing. (Bespreek dit 
eventueel samen met de klant.)

Aflezen van DTC’s
Lees de in het BCM-geheugen opgeslagen DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”, noteer de DTC en wis de DTC, zie 
“Wissen van DTC: ”. Een DTC geeft aan dat een storing in het systeem is opgetreden, maar niet of deze zich nu 
voordoet, dan wel of ze zich in het verleden heeft voorgedaan en de normale conditie intussen is hersteld. Om te 
controleren welk geval van toepassing is, de DTC eenmaal wissen en controleren of er al dan niet een storing bestaat.

Onderzoeken van de DTC
Spoor op basis van de DTC die werd aangegeven in stap 3 en aan de hand van het van toepassing zijnde DTC-
schema, de oorzaak van de storing op, zoals b.v. een sensor, bedradingsbundel, stekker, BCM of een ander 
onderdeel en repareer of vervang onderdelen die defect zijn.

Symptoomdiagnose elektrische installatie
Controleer de onderdelen of het systeem waarvan vermoed wordt dat het een mogelijke oorzaak is, zie de 
symptoomdiagnose voor ieder systeem.

Controleren op sporadische storingen
Controleer de onderdelen waarin een sporadische storing gemakkelijk kan optreden (b.v. bedradingsbundel, stekker 
enz.), zie “Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  in hoofdstuk 00”.

Eindinspectie
Controleer of het storingssymptoom verdwenen is en de elektrische installatie weer normaal werkt. Indien de reparatie 
betrekking had op de storings-DTC, moet de DTC opnieuw worden afgelezen om te controleren of geen DTC meer 
wordt aangegeven.

I4RS0BA20011D-01



Elektrische installatie: 10B-12

Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat
U4RS0BA204003

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Toestand
Normale conditie / 
referentiewaarde

Vehicle Speed Bij stoppen met contactslot op ON 0 km/u

Outside air Temp Referentiewaarde heeft betrekking op de buitenluchttemperatuur –40 °C – 70 °C
(–40 °F – 158 °F)

Battery Voltage Bij voorgeschreven stationair toerental na opwarmen 10 – 14 V

Coolant Temp Bij voorgeschreven stationair toerental na opwarmen 80 °C – 100 °C
(176 °F – 212 °F)

Engine Speed Bij onbelast stationair toerental na opwarmen
Vereist stationair 

toerental
± 50 omw/min

Fuel Consumption Bij voorgeschreven stationair toerental na opwarmen 0,0 km/l

Key Reminder Sw Met de contactsleutel in de contactsleutelcilinder Sleutel in
Met de contactsleutel uit de contactsleutelcilinder getrokken Uitgetrokken

Rear Wiper Sw

Achterruitwisserschakelaar in de ON-stand en 
contactsleutelschakelaar op ON. ON

Achterruitwisserschakelaar in de INT-stand en 
contactsleutelschakelaar op ON. INT

Achterruitwisserschakelaar in de OFF-stand en 
contactsleutelschakelaar op ON. OFF

Door key Sw 

Sleutelcilinderschakelaar van bestuurderszijdeportier in 
vergrendelde stand VERGRENDELEN

Sleutelcilinderschakelaar van bestuurderszijdeportier niet 
gedraaid Neutraal

Sleutelcilinderschakelaar van bestuurderszijdeportier in 
ontgrendelde stand Ontgrendelen

Door Lock Sw

Vergrendelingszijde van handmatige 
portiervergrendelingsschakelaar ingedrukt VERGRENDELEN

Schakelaar van handmatige portiervergrendeling niet ingedrukt Neutraal
Ontgrendelingszijde van handmatige 
portiervergrendelingsschakelaar ingedrukt Ontgrendelen

Driv Door Sw Portier bestuurderszijde open Open
Portier bestuurderszijde gesloten Dicht

Pass Door Sw Andere portieren dan portier bestuurderszijde open Open
Andere portieren dan portier bestuurderszijde gesloten Dicht

Brake Fluid Level Remvloeistofniveau op MIN-niveau of hoger Normaal
Remvloeistofniveau lager dan MIN-niveau Laag

Parking Brake Sw Parkeerremhendel aangetrokken ON
Parkeerremhendel los OFF

Rear Defogger Sw

Schakelaar verwarming achterklepruit op ON met de motor 
draaiende ON

Schakelaar verwarming achterklepruit op OFF met de motor 
draaiende OFF

Tail Light Sw Lichtschakelaar staat op HEAD of CLEARANCE-stand. ON
Lichtschakelaar staat op OFF OFF

Driv Seatbelt Sw Veiligheidsgordel bestuurderszijde vast Vastmaken
Veiligheidsgordel bestuurderszijde los Losmaken

Rear end door opener Achterklep open ON
Achterklep gesloten OFF

“3” Position Sw
A/T-keuzehendel in 2e of 3e stand met contactslot op ON ON
A/T-keuzehendel in andere dan 2e of 3e stand met contactslot op 
ON OFF

Laadlamp Motor bij stoppen met contactslot op ON ON
Bij draaiende motor OFF

Oil pressure switch Motor bij stoppen met contactslot op ON ON
Bij draaiende motor OFF
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Definitie van de gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat
Vehicle Speed (km/u, mpu):  Berekend op basis van impulssignalen vanaf de rijsnelheidssensor op de 

versnellingsbak.
Outside air Temp (°C, °F):  Deze wordt gemeten door de buitenluchttemperatuursensor.
Battery Voltage (V):  Deze parameter geeft de positieve accuspanning aan die de BCM binnenkomt.
Coolant Temp (motorkoelvloeistoftemperatuur) (°C, °F):  Deze wordt gemeten door de 

koelvloeistoftemperatuursensor.
Engine Speed (omw/min):  Berekend op basis van referentie-impulssignalen vanaf de CMP-sensor.
Fuel Consumption (km/l):  Deze parameter geeft het brandstofverbruik weer dat is berekend door de ECM.
Key Reminder Sw (waarschuwingsschakelaar “sleutel nog in contactslot”) (uitgetrokken / sleutel in):  Deze 

parameter geeft de toestand aan van de waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in contactslot".
Rear Wiper Sw (Achterruitwisserschakelaar) (ON / INT / OFF):  Deze parameter geeft de toestand van de 

achterruitwisserschakelaar aan.
Door key Sw (portiersleutelcilinderschakelaar) (Vergrendelen / Neutraal / Ontgrendelen):  Deze parameter 

geeft de toestand aan van de portiersleutelcilinderschakelaar.
Door lock Sw (schakelaar handmatige portiervergrendeling) (Vergrendelen / Neutraal / Ontgrendelen):  Deze 

parameter geeft de toestand aan van de handmatige portiervergrendelingsschakelaar.
Driv Door Sw (portierschakelaar bestuurderszijde) (Open / Gesloten):  Deze parameter geeft de toestand aan 

van de portierschakelaar bestuurderszijde.
Pass Door Sw (andere portierschakelaar dan bestuurderszijde) (Open / Gesloten):  Deze parameter geeft de 

toestand aan van andere portierschakelaars dan die aan de bestuurderszijde.
Brake Fluid Level (Laag / Normaal):  Laag: Remvloeistofniveau lager dan het voorgeschreven niveau.

Normaal: Remvloeistofniveau is hoger dan het MIN-niveau.
Parking Brake Sw (Parkeerremschakelaar) (ON / OFF):  ON: Parkeerremhendel is aangetrokken.

OFF: De parkeerrem is volledig afgezet.
Rear Defogger Sw (Schakelaar achterklepruitverwarming) (ON / OFF):  Deze parameter geeft de status aan van 

de schakelaar van de achterklepruitverwarming.
Tail Light Sw (Lichtschakelaar) (ON / OFF):  Deze parameter geeft de toestand van de lichtschakelaar aan.
Driv Seatbelt Sw (veiligheidsgordelschakelaar bestuurder) (Vastmaken / Losmaken):  Deze parameter geeft de 

toestand aan van de veiligheidsgordelgespschakelaar aan de bestuurderszijde.
Achterklepopener (Achterklepopenerschakelaar) (ON / OFF):  Deze parameter geeft de status aan van de 

schakelaar van de achterklepropenerschakelaar.
“3” position Sw (ON/OFF):  Deze parameter geeft de toestand aan van de “3” positieschakelaar van de A/T-

handselector.
Laadlamp (ON / OFF):  Deze parameter geeft de toestand van de laadsysteemmonitorschakelaar aan.
Oliedrukschakelaar (ON / OFF):  Deze parameter geeft de toestand van de oliedrukschakelaar aan.
A/C Switch (ON / OFF):  Deze parameter geeft de toestand van de airconditioningschakelaar aan.

A/C Switch A/C-schakelaar en contactslot op ON ON
A/C-schakelaar op OFF geschakeld OFF

Gegevens van het 
diagnosecode-
uitleesapparaat

Toestand
Normale conditie / 
referentiewaarde
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Diagnose met behulp van de uitgangstestfunctie van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat
Het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat heeft een uitgangstestfunctie die de werking kan forceren van de 
volgende actuators en relais van het systeem dat wordt bestuurd door de BCM. Voer de uitgangstestfunctie uit als een 
storing wordt aangetroffen in het door de BCM bestuurde systeem. Zo kunt u gemakkelijk beoordelen of de storing 
zich aan de invoer- of de uitgangszijde van de BCM bevindt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de werking 
van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat de gebruiksaanwijzing van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat.

Diagnosecodetabel
U4RS0BA204004

Uitgangstestitem Bestuurde onderdelen
Alarmknipperlicht Relais richtingaanwijzer en alarmknipperlicht
Interieurverlichting (plafond) Interieurverlichting (plafond) (als de interieurverlichtingschakelaar in de DOOR-

stand staat)
Portier Iedere actuator van centrale portiervergrendeling
Achterklep open Achterklepopener
Antidiefstalvergrendeling Iedere actuator van centrale portiervergrendeling
Waarschuwingstoon Waarschuwingstoon (in BCM)
Achterruitwisser Relais achterruitwisser
Alarmindicator Alarmindicatielamp (in informatiedisplay of klok)
Achterruitverwarming Relais verwarming achterklepruit

DTC 
(aangegeven 

op het 
SUZUKI-

diagnosecode
-

uitleesappara
at)

DTC 
(aangegeven 

door 
alarmindicatiela

mpje)

DTC (weergegeven 
op kilometerteller in 

combinatiemeter) 
Vastgestelde storing Conditie van detectie

NO DTC 0000 0000 — Geen DTC vastgesteld
) B1133 1133 b1133 Accuspanning te hoog Accuspanning te hoog

) B1141 1141 b1141

Stroomonderbreking 
sensorcircuit 
buitenluchttemperatuur 
(omgevingstemperatuur)

Uitgangsspanning van de 
sensor te hoog

) B1142 1142 b1142

Kortsluiting naar massa 
sensorcircuit 
buitenluchttemperatuur 
(omgevingstemperatuur)

Uitgangsspanning van de 
sensor te laag

) B1143 1143 b1143
Storing sensor 
buitenluchttemperatuur 
(omgevingstemperatuur)

De uitgangsspanning van de 
sensor is buiten het 
voorgeschreven bereik

) B1150 1150 b1150 Storing 
airbagcommunicatiecircuit

Stroomonderbreking of 
kortsluiting naar massa 
airbagcommunicatiecircuit

) B1157 1157 b1157 Signaalinvoer airbag-
activering

Signaal airbag-activering 
ingevoerd

) B1170 1170 b1170 EEPROM toegangsfout Geheugenfout

) U1001 1001 U1001 CAN-communicatiebus 
hoge versnellingen

Zendfout van BCM, 
doorlopend voor opgegeven 
tijd

) U1073 1073 U1073 Communicatiebus van 
regelapparaat uit

Zend- en ontvangst-fout van 
BCM, doorlopend voor 
opgegeven tijd

) U1100 1100 U1100 Communicatie met ECM 
verloren

Ontvangstfout van BCM 
vanaf ECM doorlopend voor 
opgegeven tijd
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Aflezen van DTC’s
U4RS0BA204005

Met behulp van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

1) Maak het SUZUKI-uitleesapparaat klaar.
2) Sluit met het contactslot op OFF het apparaat aan op de data-link-stekker (DLC), die zich op de onderkant van het 

instrumentenbord aan de bestuurderszijde bevindt.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Lees de DTC af door de instructies te volgen die op het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat worden 

aangegeven en druk de code af of noteer ze.
Zie de gebruiksaanwijzing van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat voor nadere bijzonderheden.
Indien communicatie tussen het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat en de BCM niet mogelijk is, controleer 
dan of het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat in staat is te communiceren door het aan te sluiten op de BCM 
van een ander voertuig. Indien communicatie dan wel mogelijk is, dan is het SUZUKI-uitleesapparaat in orde. 
Controleer vervolgens de data-link-stekker en de seriële datalijn (circuit) in het voertuig waarmee geen 
communicatie mogelijk was.

5) Zet na het controleren het contactslot op OFF en maak het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat los van de 
data-link-stekker.

Zonder het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Voer de volgende stappen a) tot d) uit binnen 10seconden nadat het contactslot op ON is gezet en de motor stopt.

a) Zet de koplampschakelaar op de stand "SMALL".
b) Zet de koplampschakelaar op de stand "OFF".
c) Herhaal stappen a) en b) 2 maal.
d) De portierschakelaar aan de bestuurderszijde 3 maal indrukken en loslaten.

) U1101 1101 U1101
Verloren communicatie met 
TCM  of TCM (semi-
automatische transmissie)

Ontvangstfout van BCM 
vanaf TCM of TCM (semi-
automatische transmissie) 
doorlopend voor opgegeven 
tijd

) U1144 1144 U1144 Verloren communicatie met 
keyless regeleenheid

Ontvangstfout van BCM 
vanaf keyless start-
regelapparaat doorlopend 
voor opgegeven tijd

DTC 
(aangegeven 

op het 
SUZUKI-

diagnosecode
-

uitleesappara
at)

DTC 
(aangegeven 

door 
alarmindicatiela

mpje)

DTC (weergegeven 
op kilometerteller in 

combinatiemeter) 
Vastgestelde storing Conditie van detectie

(A)

I4RS0BA20005-01
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3) Lees de DTC die wordt weergegeven op de kilometerteller of de combinatiemeter of lees het knipperpatroon van 
de alarmindicatielamp die de DTC vertegenwoordigt zoals getoond in het volgende voorbeeld en schrijf dit op.
Wanneer meer dan 2 DTC’s in het geheugen zijn vastgelegd, begint het knipperen bij de DTC met het laagste 
nummer. De DTC wordt ook herhaald aangegeven tot het contactslot op OFF wordt gezet.

4) Zet het contactslot op OFF na het voltooien van het aflezen.

Wissen van DTC
U4RS0BA204006

Na reparatie of vervanging van een of meer defecte 
onderdelen moet u alle DTC’s wissen volgens de 
onderstaande procedure.

Met behulp van het SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat

1) Sluit het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat aan 
op de data-link-stekker, op dezelfde wijze als voor 
het aflezen van DTC’s.

2) Zet het contactslot op ON en motor afgezet.
3) Wis de DTC overeenkomstig de instructies op het 

diagnosecode-uitleesapparaat. Zie de 
gebruikershandleiding van het uitleesapparaat voor 
meer informatie.

4) Zet na het wissen het contactslot op OFF en maak 
het uitleesapparaat los van de data-link-stekker.

Zonder het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Voer de volgende stappen a) tot d) uit binnen 10 

seconden nadat het contactslot op ON is gezet en de 
motor stopt.

a) Zet de koplampschakelaar op de stand 
"SMALL".

b) Zet de koplampschakelaar op de stand "OFF".
c) Herhaal stappen a) en b) 3 maal.
d) De portierschakelaar aan de bestuurderszijde 4 

maal indrukken en loslaten.
3) Controleer of geen storings-DTC wordt vastgesteld 

na het voltooien van bovenstaande stappen.

B

A

[B]

[A]

[C]

B

A

B

A

31 1 3

31 1 3

T2

T1 T1 T1 T1

1

2

T2 T2

T2

T1 T1 T1 T1

T2 T2

0

T2

0

T2

0

T2

0

T2

1 1 6 0

T1 T1 T1

T2T3 T2 T2 T2

I4RS0AA20007-01

[A]: Geen DTC (Nr. 0000) B: Indicatielampje OFF 1. Alarmindicatielampje
[B]: DTC B1133 (Nr. 1133) T1: 0,3 seconden 2. Kilometerteller
[C]: Als 2 DTC's worden vastgesteld T2: 1,0 seconden

A: Indicatielampje ON T3: 3,0 seconden
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Controleren van het BCM-voedings- en -massacircuit
U4RS0BA204007

Elektrisch schema

I4RS0AA20008-01

[A]: Stekker aftakbloksamenstel gezien vanaf bedradingsbundelzijde 3. Contactslot
1. BCM 4. Accu
2. Aftakblok



Elektrische installatie: 10B-18

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Controleren van de zekering

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer circuitzekeringen op toestand.

Zijn de circuitzekeringen in orde?

Ga naar stap 2. Vervang de zekering en 
controleer op 
kortsluiting naar de 
massa.

2 Controle stroomvoorzieningscircuit

1) Maak de stekkers van het aftakbloksamenstel los.
2) Controleer of de aansluiting naar de stekker van het 

aftakbloksamenstel bij aansluiting “E40-2” goed is.
3) Indien de verbinding in orde is, meet dan de spanning 

tussen aansluiting E40-2 van de stekker van het 
aftakblok en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 3. Repareer het 
voedingscircuit.

3 Controle stroomvoorzieningscircuit

1) Controleer of de aansluiting naar de stekker van het 
aftakbloksamenstel bij aansluitingen “G32-2” en "G32-5" 
goed is.

2) Indien in orde, draai het contactslot op ON.
3) Meet de spanning tussen de volgende aansluitingen.

• Tussen de aansluiting "G32-2" van de stekker van het 
aftakblok en de carrosseriemassa.

• Tussen de aansluiting "G32-5" van de stekker van het 
aftakblok en de carrosseriemassa.

Is iedere spanning tussen 10 – 14 V?

Ga naar stap 4. Repareer het 
voedingscircuit.

4 Controle massacircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of de aansluiting naar de stekker van het 

aftakbloksamenstel bij aansluitingen “G33-3”, "G34-9" 
en "L05-4" goed is.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
weerstand tussen de volgende aansluitingen.
• Tussen de aansluiting "G33-3" van de stekker van het 

aftakblok en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G34-9" van de stekker van het 

aftakblok en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "L05-4" van de stekker van het 

aftakblok en de carrosseriemassa.

Is iedere weerstand 2 Ω of minder?

Voedingscircuit BCM en 
massacircuit zijn in 
goede staat.

Repareer het 
massacircuit.



10B-19 Elektrische installatie: 

DTC B1133 (DTC Nr. 1133): Accuspanning te hoog
U4RS0BA204008

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en mogelijke oorzaak

Beschrijving stroomtest
Stap 1: Controleer het laadsysteem

DTC-storingzoeken

I4RS0AA20008-01

[A]: Stekker aftakbloksamenstel gezien vanaf bedradingsbundelzijde 3. Contactslot
1. BCM 4. Accu
2. Aftakblok

Conditie van DTC-detectie Mogelijke oorzaak
Voedingsspanning van de accu naar de BCM is 
hoger dan 16V.

• Storing laadsysteem
• Storing BCM

Stap Actie Ja Nee
1 Controle werking laadsysteem

1) Controleer de werking van de generator, zie “Dynamo 
testen (overmatige acculading controleren):  in 
hoofdstuk 1J”.

Is de lijn in orde?

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Repareer het 
laadsysteem.



Elektrische installatie: 10B-20

DTC B1141 / DTC B1142 / DTC B1143 (Nr. 1141 / Nr. 1142/ Nr. 1143) Buitenluchttemperatuur 
(Omgevingstemp.) Storing sensorcircuit

U4RS0BA204009
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en mogelijke oorzaak

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer of het defect zich in de buitenluchttemperatuursensor bevindt.
Stap 2: Controleer het ingangscircuit van de buitenluchttemperatuursensor.
Stap 3: Controleer het massacircuit van de buitenluchttemperatuursensor (voor DTC B1141 en B1143).

I4RS0AA20010-01

[A]: Stekker BCM gezien vanaf bedradingsbundelzijde 3. Aftakblok
1. Buitenluchttemperatuursensor 4. Stekker buitenluchttemperatuursensor
2. BCM

Conditie van DTC-detectie Mogelijke oorzaak
DTC B1141 (DTC Nr. 1141):
Ingangssignaal van buitenluchttemperatuursensor is hoger 
dan 4,88 V.

• Stroomonderbreking in 
buitenluchttemperatuursensorcircuit

• Storing buitenluchttemperatuursensor
• Storing BCM

DTC B1142 (DTC Nr. 1142):
Ingangssignaal van buitenluchttemperatuursensor is lager 
dan 0,1 V.

• Kortsluiting in buitenluchttemperatuursensorcircuit
• Storing buitenluchttemperatuursensor
• Storing BCM

DTC B1143 (DTC Nr. 1143):
Ingangssignaal van buitenluchttemperatuursensor is lager 
dan 0,1 – 0,27 V of 4,6 – 4,88 V.

• Hoge weerstand in 
buitenluchttemperatuursensorcircuit

• Storing buitenluchttemperatuursensor
• Storing BCM



10B-21 Elektrische installatie: 

DTC-storingzoeken

DTC B1150 (Nr. 1150): Storing airbagcommunicatiecircuit
U4RS0BA204010

Elektrisch schema

Stap Actie Ja Nee
1 Controleer buitenluchttemperatuursensor

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de buitenluchttemperatuursensor 

los.
3) Controleer buitenluchttemperatuursensor op weerstand, 

zie “Inspectie buitenluchttemperatuursensor (indien 
uitgerust):  in hoofdstuk 9C”.

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 2. Vervang 
buitenluchttemperatuurs
ensor.

2 Controleer buitenluchttemperatuursensorcircuit

1) Zet het contactslot op ON.
2) Meet de spanning tussen de aansluiting "E14-2" van de 

stekker van de buitenluchttemperatuursensor en de 
carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 3. Stroomonderbreking of 
kortsluiting in "YEL/
RED"-circuit. Indien de 
verbinding goed is, 
vervang dan door een 
goed werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

3 Controleer buitenluchttemperatuursensorcircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer bij aansluiting "E46-8" op een goede 

verbinding met de BCM-stekker.
3) Indien de verbinding goed is, meet de weerstand tussen 

de aansluiting "E14-1" van de stekker van de 
buitenluchttemperatuursensor en de carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in YEL/
BLK-circuit.

I4RS0AA20011-01

[A]: Stekker aftakbloksamenstel gezien vanaf bedradingsbundelzijde 2. BCM
1. SDM 3. Aftakblok



Elektrische installatie: 10B-22

Conditie van DTC-detectie en mogelijke oorzaak

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Airbagcommunicatiecircuit controleren.
Stap 2: Airbagcommunicatiecircuit controleren.
Stap 3: Airbagcommunicatiecircuit controleren.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Mogelijke oorzaak
Nadat het contactslot is aangezet, wordt een abnormaal 
signaal gevoed van de SDM naar de BCM.

• Stroomonderbreking of kortsluiting 
airbagcommunicatiecircuit

• Storing SDM
• Storing BCM

Stap Actie Ja Nee
1 Airbagcommunicatiecircuit controleren

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker los van de SDM, zie “SDM Uitbouwen 

en monteren:  in hoofdstuk 8B”.
3) Maak de stekker van het aftakbloksamenstel los.
4) Zet het contactslot op ON.
5) Meet de spanning tussen de aansluiting "L29-37" van de 

SDM-stekker en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 2. Kortsluiting naar 
voeding in 
airbagcommunicatiecirc
uit.

2 Airbagcommunicatiecircuit controleren

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de stekkers van het aftakbloksamenstel aan.
3) Zet het contactslot op ON.
4) Meet de spanning tussen de aansluiting "L04-2" van de 

stekker van het aftakblok en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Ga naar stap 3. Kortsluiting naar massa 
in 
airbagcommunicatiecirc
uit. Indien de verbinding 
goed is, vervang dan 
door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

3 Airbagcommunicatiecircuit controleren

1) Meet de spanning tussen de aansluiting "L29-37" van de 
SDM-stekker en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Sluit een goed 
bevonden SDM aan en 
controleer opnieuw.

Stroomonderbreking of 
hoge weerstand in 
airbagcommunicatiecirc
uit.



10B-23 Elektrische installatie: 

DTC B1157 (Nr. 1157) signaalinvoer airbagactivering
U4RS0BA204011

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en mogelijke oorzaak

Stroomschema beschrijving test
Stap 1: Controleer DTC voor SDM.

DTC-storingzoeken

DTC B1170 (Nr. 1170): EEPROM toegangsfout
U4RS0BA204012

Conditie van DTC-detectie en mogelijke oorzaak

Storingzoeken

OPMERKING

Alvorens de onderstaande stappen uit te voeren, “Controle elektrische installatie: ” uitvoeren.
 

1) Contactslot op OFF.
2) BCM vervangen.
3) Herhaal BCM-controlestroomschema.

I4RS0AA20012-01

[A]: Stekker aftakbloksamenstel gezien van bedradingsbundelzijde 2. BCM
1. SDM 3. Aftakblok

Conditie van DTC-detectie Mogelijke oorzaak
Signaal airbag-activering wordt gevoed van SDM naar 
BCM.

• Onderdelen airbag
• Storing BCM

Stap Actie Ja Nee
1 Controleer DTC voor SDM

1) Controleer DTC die is opgeslagen in SDM, zie “Aflezen 
van DTC’s:  in hoofdstuk 8B”.

Wordt DTC B1021 vastgesteld?

Ga naar “DTC B1021: 
Voorste airbagmodule 
geactiveerd:  in 
hoofdstuk 8B”.

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Conditie van DTC-detectie Mogelijke oorzaak
Schrijffout of controletotaalfout. Storing BCM



Elektrische installatie: 10B-24

DTC U1001 (Nr. 1001): CAN-communicatie met hoge snelheid (zendfout)
U4RS0BA204013

Elektrisch schema

I4RS0BA20006-01

[A]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 1. BCM
[B]: ECM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Aftakblok
[C]: Stekker combinatiemeter (gezien vanaf aansluitingzijde) 3. ECM
[D]: TCM-stekker (A/T-model) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 4. TCM (model met A/T)
[E]: TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 5. Combinatiemeter
[F]: Stekker keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) (gezien vanaf 

bedradingsbundelzijde)
6. TCM (model met semi-automatische transmissie)

[G]: model met A/T 7. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)
[H]: Model met semi-automatische transmissie



10B-25 Elektrische installatie: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF. 
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Zendfout van communicatiegegevens voor 
BCM is doorlopend vastgesteld voor langer dan 
de opgegeven tijd.

• CAN-communicatiecircuit
• Combinatiemeter
• BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel)
• TCM (model met A/T of met semi-automatische transmissie)
• ECM
• Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)

Stap Actie Ja Nee
1 Lees DTC in BCM

Worden DTC U1001 (Nr. 1001) en DTC U1073 (Nr. 1073) 
samen vastgesteld?

Ga naar “DTC U1073 
(Nr. 1073): 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit: ”.

Ga naar stap 2.

2 Controleer de stekkers van ieder regelapparaat

1) Controleer de aansluiting van de stekkers van alle 
regelapparaten die middels het CAN-protocol 
communiceren.

2) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1100 (Nr. 1100) vastgesteld?

Ga naar stap 3. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op kortsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 4. Repareer het circuit.

4 Lees de DTC’s in de ECM af.

1) Sluit de stekkers aan op alle regelapparaten.
2) Controleer ECM op DTC's.

Wordt DTC P1676 vastgesteld?

Ga naar “DTC P1676: 
CAN-communicatie 
(ontvangstfout voor 
TCM (voor model met 
A/T of semi-
automatische 
transmissie)):  in 
hoofdstuk 1A”.

Ga naar stap 5.

5 Controleer DTC in TCM (model met A/T of met semi-
automatische transmissie)

1) Controleer TCM (model met A/T of met semi-
automatische transmissie) op DTC's.

Wordt DTC P1777 vastgesteld?

Ga naar “DTC P1777: 
TCM communiceert niet 
meer met ECM 
(ontvangstfout):  in 
hoofdstuk 5A” of “DTC 
P1777: Communicatie 
tussen TCM (semi-
automatische 
transmissie) en ECM 
verbroken 
(ontvangstfout):  in 
hoofdstuk 5D”.

Ga naar stap 6.



Elektrische installatie: 10B-26

DTC U1073 (Nr. 1073): Communicatiebus van regelapparaat uit
U4RS0BA204014

Elektrisch schema

6 Lees DTC in keyless start-regelapparaat

1) Controleer keyless start-regelapparaat op DTC's.

Is DTC Nr. 31 vastgesteld?

Ga naar “DTC Nr. 31: 
Communicatie met 
BCM verloren:  in 
hoofdstuk 10E”.

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0BA20006-01

[A]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 1. BCM
[B]: ECM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Aftakblok
[C]: Stekker combinatiemeter (gezien vanaf aansluitingzijde) 3. ECM
[D]: TCM-stekker (model met A/T) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 4. TCM (model met A/T)
[E]: TCM-stekker (gsemi-automatische transmissie) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 5. Combinatiemeter
[F]: Stekker keyless start-regelapparaat (indien uitgerust) (gezien vanaf 

bedradingsbundelzijde)
6. TCM (model met semi-automatische transmissie)

[G]: Model met A/T 7. Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)
[H]: Model met semi-automatische transmissie



10B-27 Elektrische installatie: 

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC’s en de voorlopige DTC’s af.

Storingzoeken

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Zendfout die inconsistent is tussen zendgegevens en 
transmissiemonitor (CAN-busmonitor)-gegevens is meer 
dan 7 maal doorlopend vastgesteld.
(detectie-logica van 1 rijcyclus)

• CAN-circuit
• Combinatiemeter
• BCM
• TCM (model met A/T of met semi-automatische 

transmissie)
• Keyless start-regelapparaat (indien uitgerust)
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Controleer de stekkers van iedere regeleenheid

1) Controleer de aansluiting van de stekkers van alle 
regelapparaten die middels het CAN-protocol 
communiceren.

2) Controleer de diagnosecode opnieuw.

Is DTC U1073 vastgesteld?

Ga naar stap 2. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

2 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op kortsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 3. Repareer het circuit.

3 Lees DTC in BCM

OPMERKING

Ga naar stap 4 indien het voertuig is uitgerust 
met M/T.
 

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de stekkers aan de op het keyless start-

regelapparaat, de combinatiemeter, de BCM en de 
ECM.

3) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1073 vastgesteld?

Ga naar stap 4. Controleer TCM-
voedings- en 
massacircuit (model 
met A/T of met semi-
automatische 
transmissie). Indien het 
circuit in orde is, sluit 
dan een goed bevonden 
TCM aan en controleer 
opnieuw.

4 Lees DTC in BCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van de ECM los.
3) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1073 vastgesteld?

Ga naar stap 5. Controleer het ECM-
voedings- en -
massacircuit. Indien het 
circuit in orde is, sluit 
een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.



Elektrische installatie: 10B-28

DTC U1100 (Nr. 1100): Communicatie met ECM verloren
U4RS0BA204015

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC af.

5 Lees DTC in BCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Ontkoppel de stekker van het keyless start-

regelapparaat.
3) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1073 vastgesteld?

Ga naar stap 6. Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van het 
keyless startsysteem. 
Indien het circuit in orde 
is, sluit dan een goed 
bevonden keyless start-
regelapparaat aan en 
controleer opnieuw.

6 Lees DTC in BCM

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van de combinatiemeter los.
3) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1073 vastgesteld?

Controleer het BCM-
voedings- en -
massacircuit. Indien het 
circuit goed is, vervang 
dan door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
combinatiemeter. Indien 
het circuit in orde is, 
sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw.

Stap Actie Ja Nee

I4RS0BA20007-01

[A]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 1. BCM 3. ECM
[B]: ECM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Aftakblok

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
BCM kan niet voor een langere dan de 
opgegeven tijd doorlopend CAN-gegevens 
ontvangen van de ECM.

• CAN-communicatiecircuit
• BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel)
• ECM



10B-29 Elektrische installatie: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Lees DTC in BCM

Worden DTC U1100 (Nr. 1100) en DTC U1073 (Nr. 1073) 
samen vastgesteld?

Ga naar “DTC U1073 
(Nr. 1073): 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit: ”.

Ga naar stap 2.

2 Lees de DTC’s in de ECM af.

1) Controleer ECM op DTC's.

Wordt DTC P1678 vastgesteld?

Ga naar “DTC P1678: 
CAN-communicatie 
(ontvangstfout voor 
BCM):  in hoofdstuk 
1A”.

Ga naar stap 3.

3 Controleer de stekkers van ieder regelapparaat

1) Controleer de aansluiting van de stekkers van alle 
regelapparaten die middels het CAN-protocol 
communiceren.

2) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1100 (Nr. 1100) vastgesteld?

Ga naar stap 4. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op kortsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het circuit.

5 Controleer DTC in TCM (model met A/T of met semi-
automatische transmissie)

1) Sluit de stekkers aan op alle regelapparaten.
2) Lees de TCM op DTC's.

Wordt DTC P1777 vastgesteld?

Controleer het ECM-
voedings- en -
massacircuit. Indien het 
circuit in orde is, sluit 
een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.



Elektrische installatie: 10B-30

DTC U1101 (Nr. 1101): Communicatie met TCM verloren
U4RS0BA204016

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het contactslot op OFF.
2) Zet het contactslot op ON en wis de DTC met het uitleesapparaat.
3) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
4) Lees de DTC af.

I4RS0BA20008-01

[A]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) [E]: Model met A/T 3. ECM
[B]: ECM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) [F]: Model met semi-automatische 

transmissie
4. TCM (model met A/T)

[C]: TCM-stekker (model met A/T) (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

1. BCM 5. TCM (model met semi-automatische 
transmissie)

[D]: TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien 
vanaf bedradingsbundelzijde)

2. Aftakblok

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
BCM kan niet voor een langere dan de 
opgegeven tijd doorlopend CAN-gegevens 
ontvangen van de TCM (model met A/T of met 
semi-automatische transmissie).

• CAN-communicatiecircuit
• BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel)
• TCM (model met A/T of met semi-automatische transmissie)
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Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Lees DTC in BCM

Worden DTC U1101 (Nr. 1101) en DTC U1073 (Nr. 1073) 
samen vastgesteld?

Ga naar “DTC U1073 
(Nr. 1073): 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit: ”.

Ga naar stap 2.

2 Controleer DTC in TCM (model met A/T of met semi-
automatische transmissie)

1) Lees de TCM op DTC's.

Wordt DTC P1774 vastgesteld?

Ga naar “DTC P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld:  in 
hoofdstuk 5A” of “DTC 
P1774: 
Communicatiebus van 
regelapparaat 
uitgeschakeld:  in 
hoofdstuk 5D”.

Ga naar stap 3.

3 Controleer de stekkers van ieder regelapparaat

1) Controleer de aansluiting van de stekkers van alle 
regelapparaten die middels het CAN-protocol 
communiceren.

2) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1101 (Nr. 1101) vastgesteld?

Ga naar stap 4. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op kortsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het circuit.

5 Lees de DTC’s in de ECM af.

1) Sluit de stekkers aan op alle regelapparaten.
2) Controleer ECM op DTC's.

Wordt DTC P1676 vastgesteld?

Controleer TCM-
voedings- en 
massacircuit (model 
met A/T of met semi-
automatische 
transmissie). Indien het 
circuit in orde is, sluit 
dan een goed bevonden 
TCM aan en controleer 
opnieuw.

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.
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DTC U1144 (Nr. 1144): Verloren communicatie met keyless start-regelapparaat
U4RS0BA204018

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
3) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

I4RS0BA20009-01

[A]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 2. Aftakblok
[B]: Stekker combinatiemeter (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Combinatiemeter
[C]: Stekker keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 4. Keyless start-regelapparaat

1. BCM

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
BCM kan niet voor een langere dan de opgegeven tijd 
doorlopend door CAN verzonden gegevens ontvangen van 
het keyless start-regelapparaat.

• CAN-communicatiecircuit
• Combinatiemeter
• Keyless start-regelapparaat
• BCM
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Storingzoeken

Inspecteren van de BCM en bijbehorende circuits
U4RS0BA204017

De BCM en de bijbehorende circuits kunnen gecontroleerd worden door de spanning en weerstand te meten bij de 
BCM-stekkers.

LET OP!
 

De BCM zelf kunt u niet controleren. Sluit nooit een voltmeter of een ohmmeter aan op een BCM 
zonder stekkers.
 

Stap Actie Ja Nee
1 Lees DTC in BCM

Worden DTC U1144 (Nr. 1144) en DTC U1073 (Nr. 1073) 
samen vastgesteld?

Ga naar “DTC U1073 
(Nr. 1073): 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit: ”.

Ga naar stap 2.

2 Lees DTC in keyless start-regelapparaat

1) Controleer keyless start-regelapparaat op DTC's.

Is DTC Nr. 33 vastgesteld?

Ga naar “DTC Nr. 33: 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit:  in 
hoofdstuk 10E”.

Ga naar stap 3.

3 Controleer de stekkers van ieder regelapparaat

1) Controleer de aansluiting van de stekkers van alle 
regelapparaten die middels het CAN-protocol 
communiceren.

2) Controleer BCM opnieuw op DTC.

Is DTC U1144 (Nr. 1144) vastgesteld?

Ga naar stap 4. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

4 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op kortsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het circuit.

5 Controleer werking combinatiemeter

1) Sluit de stekkers aan op alle regelapparaten.
2) Zet het contactslot op ON.

Gaat het oliedruk-waarschuwingslampje branden?

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van het 
keyless start-
regelapparaat. Indien 
het circuit in orde is, 
sluit dan een goed 
bevonden keyless start-
regelapparaat aan en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 6.

6 Controleer werking van sleutelindicatielampje

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Druk op de contactslotknop van het stuurslot.
3) Controleer werking van sleutelindicatielampje.

Gaat het sleutelindicatielampje branden?

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
combinatiemeter. Indien 
het circuit in orde is, 
sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw.
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Spanningscontrole

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel), zie “BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel) uitbouwen en 

monteren: ”.
3) Sluit de stekkers van de BCM (1) en het aftakbloksamenstel (2) aan.
4) Controleer de spanning bij ieder aansluitingnummer van de aangesloten stekkers.

Zie “Stekkerschema van BCM en aftakbloksamenstel: ” voor stekker- en aansluitingnummer.

OPMERKING

• Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, moet eerst 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.

• Een spanning die wordt aangeduid met een sterretje(*) is een impulssignaal en kan niet worden 
gemeten met een voltmeter.
Controleer deze spanning indien nodig met een oscilloscoop.

 

BCM-stekker “L01”

1

2

1

2

I4RS0AA20030-01

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

L01-1 GRN
Besturing actuator van 
portiervergrendeling 
passagierszijde

10 – 14 V
Het ontgrendelingssignaal wordt uitgevoerd 
voor andere portierslotactuators dan de 
portierslotactuator aan de bestuurderszijde.

0 V

Het ontgrendelingssignaal wordt niet 
uitgevoerd voor andere portierslotactuators 
dan de portierslotactuator aan de 
bestuurderszijde.

L01-2 — — — —

L01-3 BLK/YEL Achterklepschakelaar 4 – 6 V Achterklep is gesloten
0 V Achterklep is open

L01-4 WHT Schakelaar 
achterklepopener

4 – 6 V Achterklepschakelaar is niet ingedrukt
0 V Achterklepschakelaar is ingedrukt

L01-5 GRY
Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling
(Ontgrendelen)

4 – 6 V
Schakelaar handmatige portiervergrendeling 
is in een andere positie dan de 
ontgrendelpositie.

0 V
Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling is in de 
ontgrendelpositie

L01-6 RED/BLK Parkeerremschakelaar

*0 – 3 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvo

rm nr. 1: ”)

Contactslot is in de ON-stand en de 
parkeerremhendel is los

0 V Contactslot is in de ON-stand en de 
parkeerremhendel is aangetrokken
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BCM-stekker “E46”

L01-7 GRY/RED Portierschakelaar 
bestuurderszijde

10 – 14 V Portier bestuurderszijde is gesloten
0 V Portier bestuurderszijde is open

L01-8 LT GRN “3” positieschakelaar

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvo

rm nr. 2: ”)

Contactslot is in de ON-stand en de A/T-
keuzehendel is in een andere positie dan de 
"2" of "3"-positie

0 V Contactslot is in de ON-stand en de A/T-
keuzehendel is in de "2" of "3"-positie

L01-9 — — — —

L01-10 GRN/RED
Besturing actuator van 
portiervergrendeling 
bestuurderszijde

10 – 14 V
Het ontgrendelingssignaal wordt uitgevoerd 
voor de portierslotactuator aan de 
bestuurderszijde.

0 V
Het ontgrendelingssignaal wordt niet 
uitgevoerd voor de portierslotactuator aan de 
bestuurderszijde.

L01-11 BLU/YEL Motor actuator van 
achterklepslot

0 V Motor actuator van achterklepslot is niet in 
bedrijf

10 – 14 V Motor actuator van achterklepslot is in bedrijf

L01-12 GRY/WHT
Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling
(Vergrendelen)

4 – 6 V
Schakelaar handmatige portiervergrendeling 
is in een andere positie dan de 
vergrendelpositie.

0 V
Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling is in de 
vergrendelpositie

L01-13 — — — —

L01-14 BRN/YEL Veiligheidsgordelschakelaar 
aan de bestuurderszijde

*0 – 3 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvo

rm nr. 3: ”)

Contactslot is in de ON-stand en de 
veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde is 
vast.

0 V
Contactslot is in de ON-stand en de 
veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde is 
los.

L01-15 BLK/RED
Portierschakelaar 
(passagierszijde en 
achterklep)

10 – 14 V Achterportier rechts en links en het 
passagierszijdeportier zijn gesloten

0 V Een van de portieren is open (behalve portier 
bestuurderszijde en achterklep)

L01-16 LT GRN/
BLK

Sleutelcilinderschakelaar 
portier bestuurderszijde 
(vergrendelen)

10 – 14 V
Sleutelcilinderschakelaar portier 
bestuurderszijde is in een andere positie dan 
de vergrendelpositie

0 V Sleutelcilinderschakelaar portier 
bestuurderszijde is in vergrendelpositie

L01-17 BRN
Sleutelcilinderschakelaar 
portier bestuurderszijde 
(ontgrendelen)

10 – 14 V
Sleutelcilinderschakelaar portier 
bestuurderszijde is in een andere positie dan 
de ontgrendelpositie

0 V Sleutelcilinderschakelaar portier 
bestuurderszijde is in ontgrendelpositie

L01-18 — — — —

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

E46-1 RED CAN-communicatieleiding 
(hoog) voor ECM

*2,5 – 3,6 V 
(“Referentiegolfvo

rm nr. 4: ”)
Contactslot staat in stand ON
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BCM-stekker “G37”

E46-2 WHT CAN-communicatieleiding 
(laag) voor ECM

*1,6 – 2,5 V 
(“Referentiegolfvo

rm nr. 4: ”)
Contactslot staat in stand ON

E46-3 — — — —

E46-4 WHT/BLU "L"-aansluiting dynamo 10 – 14 V Motor draait
0 V Contactslot staat in stand ON

E46-5 RED/BLK Remvloeistofniveauschakela
ar

*0 – 3 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvo

rm nr. 1: ”)

Contactslot is in de ON-stand, de 
parkeerremhendel is los en het 
remvloeistofniveau is op het voorgeschreven 
niveau

0 V

Contactslot is in de ON-stand, de 
parkeerremhendel is los en het 
remvloeistofniveau is lager dan het MIN-
niveau

E46-6 — — — —
E46-7 — — — —

E46-8 YEL/BLK
Sensormassa voor 
buitenluchttemperatuursens
or

0 V —

E46-9 PPL/WHT Seriële communicatielijn van 
data-link-stekker 10 – 14 V Contactslot staat in stand ON

E46-10 YEL/RED Buitenluchttemperatuursens
or Ongeveer 1,5 V

Contactslot is in de ON-stand en de 
buitenluchttemperatuur is ongeveer 20 °C (68 
°F)

E46-11 BLU Oliedrukschakelaar

*3 – 14 V
(“Referentiegolfvo

rm nr. 5: ”)

Motor loopt en de oliedruk is in normale 
toestand

0 V Contactslot is in de ON-stand en de motor 
staat uit

E46-12 — — — —
E46-13 — — — —
E46-14 — — — —

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit Normale spanning Toestand

G37-1 WHT/BLK CAN-communicatieleiding 
(laag) voor DLC

*1,6 – 2,5 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 6: ”)
Contactslot staat in stand ON

G37-2 WHT
CAN-communicatieleiding 
(laag) voor 
combinatiemeter

*1,6 – 2,5 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 7: ”)
Contactslot staat in stand ON

G37-3 RED/BLK CAN-communicatieleiding 
(hoog) voor DLC

*2,5 – 3,6 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 6: ”)
Contactslot staat in stand ON

G37-4 RED
CAN-communicatieleiding 
(hoog) voor 
combinatiemeter

*2,5 – 3,6 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 7: ”)
Contactslot staat in stand ON

G37-5 PPL/WHT
Seriële communicatielijn 
van data-link-stekker voor 
SDM

10 – 14 V Contactslot staat in stand ON

G37-6 — — — —
G37-7 — — — —

G37-8 GRY Alarmindicatielampje 10 – 14 V Alarmindicatielampje is niet aan
0 V Alarmindicatielampje is aan

G37-9 — — — —
G37-10 — — — —
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Aftakblokstekker "E40"

G37-11 YEL
Seriële 
communicatieleiding voor 
informatiedisplay

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 8: ”)

Contactslot staat in stand ON

G37-12 BRN/WHT
Massa voor ontvanger 
afstandsbediening 
portieren

0 V —

G37-13 LT GRN
Voeding voor ontvanger 
afstandsbediening 
portieren

4 – 6 V Contactslot staat in alle standen

G37-14 PNK
Signaal voor ontvanger 
afstandsbediening 
portieren 

*0 – 1 V
↑↓

4 – 6 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 9: ”)

Als gedrukt wordt op vergrendelknop of de 
ontgrendelknop op de afstandsbediening voor 
de portieren

G37-15 — — — —

G37-16 BLU/YEL Waarschuwingsschakelaar 
"sleutel nog in contactslot"

10 – 14 V Met de contactsleutel in de 
contactsleutelcilinder

0 V De contactsleutel is uit de 
contactsleutelcilinder getrokken

G37-17 BRN Schakelaar verwarming 
achterklepruit

0 V
Contactslot is in de ON-stand en de 
schakelaar van de achterklepruitverwarming 
is in de ON-stand

4 – 6 V
Contactslot is in de ON-stand en de 
schakelaar van de achterklepruitverwarming 
is in een andere dan de ON-stand

G37-18 GRY/WHT A/C-schakelaar

*3 – 14 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 10: ”)

Contactslot is in de ON-stand en de A/C-
schakelaar is in de OFF-stand

0 V

Contactslot is in de ON-stand, de 
snelheidsschakelaar aanjager is in een 
andere dan de OFF-stand en de A/C-
schakelaar is in de ON-stand

G37-19 — — — —
G37-20 — — — —

G37-21 BLU/BLK INT-schakelaar 
achterruitwisser

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 11: ”)

Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwisserschakelaar is in een andere 
stand dan de INT-stand

0 V Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwisserschakelaar is in de INT-stand

G37-22 GRN Lage schakelaar 
achterruitwisser

*0 – 1 V
↑↓

10 – 14 V
(“Referentiegolfvor

m nr. 12: ”)

Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwisserschakelaar is in een andere 
stand dan de LOW-stand

0 V
Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwisserschakelaar is in de LOW-
stand

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit Normale spanning Toestand

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

E40-2 WHT Reservevoeding 10 – 14 V Contactslot staat in alle standen
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Aftakblokstekker "E41"

Aftakblokstekker "G32"

Aftakblokstekker "G33"

Aftakblokstekker "G34"

Aftakblokstekker "K01"

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

E41-3 GRN Claxon 10 – 14 V Claxonschakelaar staat in stand ON
0 V Claxonschakelaar staat in stand OFF

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

G32-2 GRN Voeding (IG)
10 – 14 V Contactslot staat in stand ON

0 V Contactslot staat in een andere stand dan de 
stand ON

G32-5 BLU Voeding (ACC)
10 – 14 V Contactslot staat in stand ACC of ON

0 V Contactslot staat in een andere stand dan de 
stand ACC of ON

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

G33-3 BLK/ORN Massa voor elektrische 
installatie 0 V Contactslot staat in alle standen

G33-7 BLK/RED Indicatie schakelaar 
verwarming achterklepruit

10 – 14 V Motor loopt en de 
verwarmingsschakelaarindicatie brandt

0 V Motor loopt en de 
verwarmingsschakelaarindicatie brandt niet

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

G34-3 BLU Claxonschakelaar 10 – 14 V Claxonschakelaar is niet ingedrukt
0 V Claxonschakelaar is ingedrukt

G34-7 RED/YEL Lichtschakelaar 10 – 14 V
Motor loopt (uitgerust met DRL) of 
lichtschakelaar is in een andere stand dan de 
OFF-stand

0 V Lichtschakelaar staat op OFF

G34-9 BLK Massa voor elektrische 
installatie 0 V Contactslot staat in alle standen

G34-11 WHT Alarmknipperlichtenschakela
ar

0 V

Alarmknipperlichtenschakelaar is in de ON-
stand of de vergrendelknop of de 
ontgrendelknop van de afstandbediening voor 
de portieren (antwoord-terugregelaar) is 
ingedrukt.

10 – 14 V Alarmknipperlichtenschakelaar staat in stand 
OFF

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

K01-5 WHT Interieurverlichting
10 – 14 V Schakelaar van het interieurlicht is in de 

DOOR-stand en het interieurlicht is niet aan

0 V Schakelaar van het interieurlicht is in de 
DOOR-stand en het interieurlicht is aan
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Aftakblokstekker "L04"

Aftakblokstekker "L05"

Aftakblokstekker "L06"

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

L04-2 YEL Airbagcommunicatieleiding

*0 – 1 V
↑↓

4 – 6 V
(“Referentiegolfv

orm nr. 13: ”)

Contactslot staat in stand ON

L04-3 PPL/WHT Seriële communicatielijn van 
data-link-stekker voor ECM 10 – 14 V Contactslot staat in stand ON

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

L05-4 BLK/ORN Massa voor elektrische 
installatie 0 V Contactslot staat in alle standen

L05-5 YEL Voeding voor 
achterruitwissermotor

10 – 14 V Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwissersmotor is niet in bedrijf

0 V Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwissersmotor is in bedrijf

L05-6 BLK/RED Buitenspiegelverwarming 
rechterzijde

10 – 14 V De motor loopt en de 
achterklepruitverwarming is in bedrijf

0 V De motor loopt en de 
achterklepruitverwarming is niet in bedrijf

L05-7 BLK/RED Buitenspiegelverwarming 
linkerzijde

10 – 14 V De motor loopt en de 
achterklepruitverwarming is in bedrijf

0 V De motor loopt en de 
achterklepruitverwarming is niet in bedrijf

L05-8 BLK/RED Verwarmingsdraad 
achterklepruit

10 – 14 V De motor loopt en de 
achterklepruitverwarming is in bedrijf

0 V De motor loopt en de 
achterklepruitverwarming is niet in bedrijf

L05-9 ORN Besturing achterruitwisser
10 – 14 V Contactslot is in de ON-stand en de 

achterruitwisser is niet in bedrijf

0 V Contactslot is in de ON-stand en de 
achterruitwisser is in bedrijf

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

L06-1 BLU/ORN
Motorbesturing 
portiervergrendelingsactuator 
(antidiefstalvergrendeling)

10 – 14 V
Sleutelslotcilinder bestuurderszijde wordt twee 
keer binnen 3 seconden gedraaid om te 
vergrendelen.

0 V

Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling is in een andere stand 
dan de LOCK-stand en de 
sleutelcilinderschakelaar van het portier aan 
bestuurderszijde is in een andere stand dan 
de LOCK-stand

L06-9 GRN

Actuatormotor 
portiervergrendeling 
rechtsachter en linksachter 
(Ontgrendelen)

10 – 14 V
Actuatormotor portiervergrendeling 
rechtsachter en linksachter werkt 
(Ontgrendelen)

0 V Actuatormotor portiervergrendeling 
rechtsachter en linksachter werkt niet



Elektrische installatie: 10B-40

Referentiegolfvorm nr. 1
Signaal (1) parkeerrem of remvloeistofpeilschakelaar

Referentiegolfvorm nr. 2
signaal (1) “3” positieschakelaar voor TCM

L06-10 RED/BLU
Motorbesturing 
portiervergrendelingsactuator 
(vergrendelen)

10 – 14 V

Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling is in de LOCK-stand of de 
sleutelcilinderschakelaar van het portier aan 
bestuurderszijde is in LOCK-stand

0 V

Schakelaar van handmatige 
portiervergrendeling is in een andere stand 
dan de LOCK-stand of de 
sleutelcilinderschakelaar van het portier aan 
bestuurderszijde is in een andere stand dan 
de LOCK-stand

Aansluiti
ng

Draadkleu
r

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

Meetaansluiting Parkeerremschakelaar
CH2: “L01-6” naar “G33-3”
Remvloeistofniveauschakelaar
CH2: “E46-5” naar “G33-3”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie Parkeerremschakelaar:
• Contactslot is in de ON-

stand, de parkeerremhendel 
is los

Remvloeistofniveauschakelaar
• Contactslot is in de ON-

stand, de remvloeistofhendel 
is in normale stand

I4RS0AA20018-02

Meetaansluiting CH2: “L01-8” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 400 ms/DIV

Meetconditie Contactslot is in de ON-stand 
en de A/T-keuzehendel is in 
een andere positie dan de "2" of 
"3"-positie

I4RS0AA20015-02



10B-41 Elektrische installatie: 

Referentiegolfvorm nr. 3
Signaal (1) veiligheidsgordelschakelaar aan de 
bestuurderszijde

Referentiegolfvorm nr. 4
BCM – ECM CAN-communicatiesignaal

Referentiegolfvorm nr. 5
Signaal oliedrukschakelaar (1)

Referentiegolfvorm nr. 6
BCM – DLC CAN-communicatiesignaal

Meetaansluiting CH2: “L01-14” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 400 ms/DIV

Meetconditie Contactslot is in de ON-stand 
en de veiligheidsgordel aan de 
bestuurderszijde is vast.

Meetaansluiting CH2: “E46-1” naar “G33-3”
CH3: “E46-2” naar “G33-3”

Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 1 V/DIV
CH3: 1 V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie Contactslot staat in stand ON

1. Signaal CAN-communicatieleiding (Hoog)
2. Signaal CAN-communicatieleiding (Laag)

I4RS0AA20016-02

I4RS0AA20017-02

Meetaansluiting CH2: “GE46-11” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie Motor loopt en de oliedruk is in 
normale toestand

Meetaansluiting CH2: “G37-1” naar “G33-3”
CH3: “G37-3” naar “G33-3”

Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 1 V/DIV
CH3: 1 V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie Contactslot staat in stand ON

1. Signaal CAN-communicatieleiding (Hoog)
2. Signaal CAN-communicatieleiding (Laag)

I4RS0AA20018-02

I4RS0AA20019-02



Elektrische installatie: 10B-42

Referentiegolfvorm nr. 7
BCM – combinatiemeter CAN-communicatiesignaal

Referentiegolfvorm nr. 8
Signaal (1) seriële communicatie informatiedisplay

Referentiegolfvorm nr. 9
Signaal (1) ontvanger afstandsbediening voor de 
portieren

Referentiegolfvorm nr. 10
Signaal (1) A/C-schakelaar

Meetaansluiting CH2: “G37-2” naar “G33-3”
CH3: “G37-4” naar “G33-3”

Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 1 V/DIV
CH3: 1 V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie Contactslot staat in stand ON

1. Signaal CAN-communicatieleiding (Hoog)
2. Signaal CAN-communicatieleiding (Laag)

Meetaansluiting CH2: “G37-11” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 2 ms/DIV

Meetconditie Contactslot staat in stand ON

I4RS0AA20020-02

I4RS0AA20021-02

Meetaansluiting CH2: “G37-14” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 2 V/DIV
TIJD: 200 ms/DIV

Meetconditie De vergrendel- of 
ontgrendelknop van de 
afstandsbediening voor de 
portieren is ingedrukt

Meetaansluiting CH2: “G37-18” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie Contactslot is in de ON-stand 
en de A/C-schakelaar is in de 
ON-stand

I4RS0AA20022-02

I4RS0AA20023-02



10B-43 Elektrische installatie: 

Referentiegolfvorm nr. 11
Signaal (1) achterruitwisser INT

Referentiegolfvorm nr. 12
Signaal (1) achterruitwisser LOW

Referentiegolfvorm nr. 13
SDM-communicatiesignaal (1)

Meetaansluiting CH2: “G37-21” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie Contactslot is in de ON-stand 
en de 
achterruitwisserschakelaar is 
in een andere stand dan de 
INT-stand

I4RS0AA20024-02

Meetaansluiting CH2: “G37-22” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 10 ms/DIV

Meetconditie Contactslot is in de ON-stand 
en de 
achterruitwisserschakelaar is 
in een andere stand dan de 
LOW-stand

Meetaansluiting CH2: “G37-18” naar “G33-3”
Instelling van 
oscilloscoop

CH2: 2 V/DIV
TIJD: 400 ms/DIV

Meetconditie Contactslot staat in stand ON

I4RS0AA20025-02

I4RS0AA20026-02



Elektrische installatie: 10B-44

Reparatie-instructies

BCM (opgenomen in aftakbloksamenstel) 
uitbouwen en monteren

U4RS0BA206001

LET OP!
 

Probeer niet de BCM te verwijderen uit het 
aftakbloksamenstel omdat dan een 
contactstoring kan optreden.
Vervang het aftakbloksamenstel als er een 
defect is in de BCM.
 

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de bekleding (1) aan de zijkant van het 
dashboard en de afdekkap (2) van de opening in de 
stuurkolom.

4) Verwijder de bevestigingsmoeren (3) van het 
aftakbloksamenstel.

5) Maak de stekkers van de BCM en het 
aftakbloksamenstel los.

6) Maak de bedradingsbundelklem van het 
aftakbloksamenstel los.

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Neem de volgende punten in acht.
• Sluit de stekkers stevig aan.
• Stel het airbagsysteem in werking, zie “Het 

airbagsysteem in werking stellen:  in hoofdstuk 8B”.

Buitenluchttemperatuursensor uitbouwen en 
monteren

U4RS0BA206002
Zie “Buitenluchttemperatuursensor uitbouwen en 
monteren (indien uitgerust):  in hoofdstuk 9C” voor 
uitbouwen en monteren.

Inspectie buitenluchttemperatuursensor
U4RS0BA206003

Zie “Inspectie buitenluchttemperatuursensor (indien 
uitgerust):  in hoofdstuk 9C” voor inspectie.

4. BCM
5. Aftakblok

I4RS0BA20010-01



10B-45 Elektrische installatie: 

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0BA208001

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
)



Startblokkeersysteem: 10C-1

Startblokkeersysteem

 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0BA300001

• Voordat u diagnosecodes (DTC) gaat onderzoeken, 
mag u de stekker van de ECM, de accukabel van de 
accu en de massabedradingsbundel of de 
hoofdzekering niet loskoppelen. Wanneer dit wel 
wordt gedaan, zal de DTC die is opgeslagen in de 
ECM worden gewist.

• DTC's die zijn opgeslagen in het ECM-geheugen 
kunnen worden gewist en gecontroleerd met het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat. Lees 
alvorens het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat 
te gebruiken aandachtig de gebruiksaanwijzing van 
het apparaat, zodat u weet hoe het te gebruiken en 
welke functies beschikbaar zijn.

• Lees voorafgaand aan inspectie eerst 
“Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00”.

• De communicatie met de ECM, BCM en 
combinatiemeter verloopt via het CAN-protocol 
(Computer Area Network). Behandel daarom de CAN-
communicatielijnen voorzichtig, zie 
“Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

Voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van de 
ECM

U4RS0BA300002
Nadat de ECM is vervangen door een nieuwe of 
gebruikte, moet de transpondercode in de transponder 
die is opgenomen in de contactsleutel geregistreerd 
worden in de ECM. Anders kan de motor niet gestart 
worden. Zie “Procedure na vervangen van de ECM: ” 
voor de registratieprocedure.

Voorzorgsmaatregelen bij de behandeling van 
het regelapparaat van het startblokkeersysteem

U4RS0BA300003

• Draai het contactslot niet op ON met de contactsleutel 
in aanraking met een andere contactsleutel of in de 
buurt daarvan. Anders kan het startblokkeersysteem 
een abnormale conditie vaststellen en voorkomen dat 
de motor start.

• Draai het contactslot niet op ON als de contactsleutel 
die u gebruikt enig soort metaal (1) om zijn handgreep 
heeft gewikkeld of daarmee in contact staat. Anders 
kan het startblokkeersysteem een abnormale conditie 
vaststellen en voorkomen dat de motor start.

• Laat de contactsleutel niet achter op een plaats waar 
de temperatuur hoog is. Een hoge temperatuur kan 
schade veroorzaken aan de in de contactsleutel 
ingebouwde transponder.

• Draai het contactslot niet op de ON-stand door de 
radio-antenne dicht bij de spoelantenne te brengen. 
Anders kan het startblokkeersysteem een abnormale 
conditie vaststellen en voorkomen dat de motor start.

I3RH0AA30001-01

1

I3RH0AA30002-01

I3RH0AA30003-01

I3RH0AA30004-01



10C-2 Startblokkeersysteem: 

Algemene beschrijving

Introductie startblokkeersysteem
U4RS0BA301001

Het startblokkeersysteem is een anti-diefstalapparaat 
dat het voertuig blokkeert. Het houdt de werking van de 
motor tegen en voorkomt dat het voertuig wordt 
gestolen. Het bestaat in hoofdzaak uit de volgende 
componenten.
• Motorregelapparaat (ECM)
• Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) met 

ingebouwde spoelantenne
• Contactsleutel met ingebouwde transponder
Een code, de zogeheten transpondercode, die is 
opgeslagen in de transponder. En de code die is 
geregistreerd in de ECM. Als het contactslot op ON 

wordt gezet, leest de ECM de code door de 
spoelantenne. Als dan de code in de transponder in de 
contactsleutel niet overeenkomt met de code die is 
geregistreerd in de ECM, dan stopt de ECM de werking 
van de brandstofinspuiting zodat de motor niet wordt 
gestart. Het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem gaat ON en OFF middels de CAN-
communicatielijnen. Indien het voertuig is voorzien van 
een keyless startsysteem, zal de ECM naast de 
hierboven beschreven handeling, tevens het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem 
ON en OFF laten gaan wanneer de ECM een storing 
vaststelt die heeft te maken met de verificatie van de ID-
code van het keyless startsysteem.

Plaats van de onderdelen van het startblokkeersysteem
U4RS0BA301002

1

2

3

4 5 6

I4RS0BA30001-02

1. ECM 4. Contactsleutel met afstandsbediening voor de portieren
2. Indicatielampje van startblokkeersysteem 5. Contactsleutel zonder afstandsbediening voor de portieren
3. Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 6. Contactsleutel met keyless startsysteem



Startblokkeersysteem: 10C-3

Beschrijving boorddiagnosesysteem 
(Zelfdiagnosefunctie)

U4RS0BA301003
De ECM stelt de diagnose als zich een storing voordoet 
in het startblokkeersysteem. De diagnose-informatie 
wordt opgeslagen als de diagnosecode (DTC) in de 
ECM. Lees de diagnose-informatie met behulp van het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat, zie “Aflezen 
van diagnosecodes (DTC): ”.
Wanneer het contactslot op ON staat (maar de motor 
draait niet), dan geeft de ECM ongeacht de conditie van 
het motor- en emissieregelsysteem aan of er zich al dan 
niet een storing heeft voorgedaan in het regelapparaat 
van het startblokkeersysteem door het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem te 
laten knipperen of door het te laten branden.

Storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem brandt op ON:
Geen storing in het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem. (Na het starten van de motor gaat 
het lampje op OFF.)

Storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem knippert ON en OFF:
Storing in het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem. De diagnose-informatie wordt 
opgeslagen in de ECM.

I4RS0AA30002-01



10C-4 Startblokkeersysteem: 

Schema en routetabel

Bedradingsschakelschema startblokkeersysteem
U4RS0BA302001

OPMERKING

Voor meer bijzonderheden over voedings- en massacircuits voor de ECM, BCM, keyless start-
regelapparaat en combinatiemeter, zie “Elektrisch schema:  in hoofdstuk 9A”.
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I4RS0BA30002-03

1. Accu 6. Regelapparaat 
startblokkeersysteem 
(ICM)

11. Van "MAIN"-zekering 16. BCM-stekker "G37" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)



Startblokkeersysteem: 10C-5

Diagnose-informatie en -procedures

Controle startblokkeersysteem
U4RS0BA304001

2. Zekering 7. ECM 12. Van "METER"-zekering 17. Stekker combinatiemeter "G28" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

3. Contactslot 8. BCM 13. Keyless start-regelapparaat 18. Stekker "G24" regelapparaat 
startblokkeersysteem (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

4. Aftakblok 9. Combinatiemeter 14. Stuurslot 19. Stekker "G42" keyless start-regelapparaat 
(gezienvanaf bedradingsbundelzijde)

5. Data-link-stekker (DTC) 10. Indicatielampje van 
startblokkeersysteem

15. BCM-stekker "E46" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

20. BCM-stekker "E23" en "C37" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van indicatielampje van startblokkeersysteem

Zet het contactslot op de ON-stand met de contactsleutel.

Gaat het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem (1) branden?

Ga naar stap 2. Ga naar “Het 
storingsindicatielampje 
van het 
startblokkeersysteem 
gaat niet ON met het 
contactslot ON en de 
motor uit.: ”.

2 Controle van het knipperen ON en OFF van het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem

Gaat het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem doorlopend aan en uit in stap 1?

Controleer welke DTC is 
gedetecteerd, zie 
“Aflezen van 
diagnosecodes (DTC): 
”. Voer dan het 
storingzoeken uit 
volgende het 
betreffende 
stroomschema in dit 
hoofdstuk.

Ga naar stap 3.

3 Controle starten
Start de motor met de contactsleutel.

Start de motor?

Ga naar stap 4. Voer “Controle van het 
motor- en 
emissieregelsysteem:  
in hoofdstuk 1A” uit.

4 Controle van het op ON blijven van het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem
Controleer of het lampje van het startblokkkeersysteem op 
ON blijft na het starten van de motor.

Blijft het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem op ON na het starten van de motor?

Ga naar 
“Storingsindicatielampje 
van het 
startblokkeersysteem 
blijft op ON na het 
starten van de motor: ”.

Het 
startblokkeersysteem is 
in orde. Ga dan naar 
“Controle keyless 
startsysteem:  in 
hoofdstuk 10E”. (Alleen 
voor voertuigen met een 
keyless startsysteem).

1

I4RS0AA30004-01



10C-6 Startblokkeersysteem: 

Aflezen van diagnosecodes (DTC)
U4RS0BA304002

OPMERKING

Raadpleeg de bedieningshandleiding van het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat om 
tot in de bijzonderheden te weten hoe het 
apparaat te gebruiken.
 

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-uitleesapparaat aan op de data-

link-stekker (DLC) (1) onder het instrumentenbord 
aan de bestuurderszijde.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

3) Zet het contactslot op ON.
4) Controleer of er een DTC is opgeslagen in de ECM 

volgens de instructies op het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat. 

5) Zet na de controle het contactslot in de stand OFF 
en koppel dan het SUZUKI-uitleesapparaat los van 
de data-link-stekker.

Wissen van diagnosecodes (DTC)
U4RS0BA304003

OPMERKING

Raadpleeg de bedieningshandleiding van het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat om 
tot in de bijzonderheden te weten hoe het 
apparaat te gebruiken.
 

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit het SUZUKI-uitleesapparaat aan op de data-

link-stekker (DLC) (1) onder het instrumentenbord 
aan de bestuurderszijde.

Speciaal gereedschap
(A):  SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat

1) Zet het contactslot op ON.
2) Wis de DTC('s) volgens de instructies op het 

SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat.
3) Zet na het wissen het contactslot in de stand OFF en 

koppel dan het SUZUKI-uitleesapparaat los van de 
DLC.

Tabel van diagnosecodes (DTC)
U4RS0BA304004

ECM

(A) 1

I4RS0BA30003-03
(A) 1

I4RS0BA30003-03

DTC Nr. Storing detecteren Conditie van detectie

P1614

Responsfout transponder Transpondercode in de in de contactsleutel 
ingebouwde transponder kan niet worden 
gelezen met het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM).

P1615

ID-code wordt niet geregistreerd (Alleen 
voor voertuigen met een keyless 
startsysteem)

Bij het registreren van de transpondercode 
van de contactsleutel in de ECM, geeft het 
keyless start-regelapparaat aan de ECM een 
signaal dat aangeeft dat de ID-code van de 
afstandsbediening niet kan worden 
geregistreerd. Of de ID-code van de 
afstandsbediening kon niet worden 
geregistreerd in het keyless start-
regelapparaat of de ECM en de 
registratieprocedure voor de 
transpondercode van de contactsleutel werd 
afgebroken.

P1616
Verschillende ID-registratiecodes (Alleen 
voor voertuigen met een keyless 
startsysteem)

De ECM detecteert verschillende ID-codes 
die zijn geregistreerd in de ECM en het 
keyless startsysteem.



Startblokkeersysteem: 10C-7

OPMERKING

Als een andere DTC dan de bovenvermelde DTC's wordt vastgesteld, zie “Diagnosecodetabel:  in 
hoofdstuk 1A”. 
 

Gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat
U4RS0BA304005

De onderstaande gegevens zijn de standaardgegevens verkregen met een normaal voertuig bij gebruik van het 
SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat. Deze worden uitgevoerd uit de ECM. Gebruik ze als referentie.

OPMERKING

De normale gegevens hierboven fungeren louter als voorbeeld. De gegevens verschillen voor ieder 
voertuig.
 

Definitie van de gegevens van het diagnosecode-uitleesapparaat

NUMBER OF LEARNT KEY
0 – 4 STK:  Het nummer van de transponder-code in de in de contactsleutel ingebouwde transponder dat is 

geregistreerd in de ECM.

OPMERKING

Er kunnen maximaal 4 transponder-codes worden geregistreerd in de ECM. Daarom moet de maximum 
waarde 4 zijn.
 

INPUT YEAR
20**:  Het jaar waarin de transponder-code in de in de contactsleutel ingebouwde transponder is geregistreerd in de 

ECM.

INPUT MONTH
1 – 12:  De maand waarin de transponder-code in de in de contactsleutel ingebouwde transponder is geregistreerd in 

de ECM.

P1618

CAN-communicatiefout (Ontvangstfout voor 
keyless start-regelapparaat) (Alleen voor 
voertuigen met een keyless startsysteem)

Ontvangstfout van communicatiegegevens 
voor keyless start-regelapparaat is 
doorlopend vastgesteld voor langer dan de 
voorgeschreven tijd.

P1621
Fout 
startblokkkeersysteemcommunicatieleiding

Communicatiefout tussen regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) en ECM is 
vastgesteld door ECM.

P1622 EEPROM-fout EEPROM in ECM is aangetast.

P1623 Niet geregistreerde transponder Transponder-code in de in de contactsleutel 
ingebouwde transponder is niet geldig.

P1625 Antennefout startblokkeersysteem Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 
is defect.

Gegevens van het diagnosecode-
uitleesapparaat

Voertuigconditie Normale gegevens

NUMBER OF LEARNT KEY Contactslot in stand ON 0 – 4
INPUT YEAR Contactslot in stand ON 2004 of later
INPUT MONTH Contactslot in stand ON 1 – 12

DTC Nr. Storing detecteren Conditie van detectie



10C-8 Startblokkeersysteem: 

Het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem gaat niet ON met het contactslot ON en 
de motor uit.

U4RS0BA304012
Elektrisch schema

BLK/WHT

BLK/ORN

E23-13 E23-28

G24-3G24-4

E46-2 E46-1

G37-4

E23-3 E23-18

G37-2

WHT

WHT

RED

RED

YEL/RED YEL/BLK

12V

G24-1

G24-2

G28-10

G28-8

G28-32
G28-31

12V
12V

12V

E23 C37

34
1819

5671011
1720

47 46495051

2122

52

1625
9
24

14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
8

1234

G24

E46

G28

12345678910111213141516
17181920212223242526272829303132

G37

123457 6
1011121314 9 8

1234561011
121314

9 8 7
1522 21 20 19 18 17 16

G28-16

BLK/ORN

1

2

2

3 4 5

6

7

2

11

12

14

15

13

8

9 10

I4RS0BA30004-05

1. Accu 5. Regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM)

9. Van "MAIN"-zekering 13. Stekker "G24" regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

2. Zekering 6. ECM 10. Van "METER"-zekering 14. Stekker combinatiemeter "G28" (gezien 
vanaf bedradingsbundelzijde)

3. Contactslot 7. BCM 11. BCM-stekker "E46" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

15. BCM-stekker "E23" en "C37" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

4. Aftakblok 8. Combinatiemeter 12. BCM-stekker "G37" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)



Startblokkeersysteem: 10C-9

Beschrijving van het circuit
Als het contactslot op ON wordt gezet, leest de ECM de code door de spoelantenne van de contactsleutel. Als de 
code in de transponder in de sleutel overeenkomt met de code die is geregistreerd in de ECM, wordt een indicatie ON-
signaal verzonden van het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem naar de combinatiemeter zodat het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem aangaat. En dan zet de combinatiemeter het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem aan. Als de motor gaat lopen en er wordt geen storing 
vastgesteld in het systeem, verzendt de ECM een indicatie OFF-signaal van het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem naar de combinatiemeter om het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem uit te 
zetten. En dan zet de combinatiemeter het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem uit, maar als er een 
storing was of is vastgesteld, knippert het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem ON en OFF, als het 
contactslot op de ON-stand wordt gezet.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Controle van de voeding van het 

storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan de andere waarschuwingslampjes branden?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

2 Aflezen van DTC’s

1) Sluit het uitleesapparaat aan op de DLC met het 
contactslot op OFF.

2) Zet het contactslot op ON en controleer DTC.

Zijn er DTC('s) P1674, P1675 en/of P1678?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
het 
storingsindicatielampje 
van het 
startblokkeersysteem 
nog steeds uit blijft, sluit 
dan een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

3 Controle CAN-communicatielijncircuit

1) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 
combinatiemeter en de ECM, zie stap 9 tot 14 van “DTC 
P1674: CAN-communicatie (busfout):  in hoofdstuk 1A”.

Is het circuit in orde?

Ga naar stap 4. Repareren of 
vervangen.

4 Controleren van de zekering

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer of er een zekering is gesprongen in de 

circuitzekering van de combinatiemeter in het 
aftakbloksamenstel.

Is de zekering in goede staat?

Ga naar stap 5. Vervang de zekering en 
controleer op 
kortsluiting.

5 Controle van de voeding van de combinatiemeter

1) Verwijder de combinatiemeter, zie “Combinatiemeter 
uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 9C”.

2) Controleer op goede verbinding naar stekker van de 
combinatiemeter bij de aansluitingen "G28-31" en "G28-
16".

3) Indien de verbinding in orde is, zet dan het contactslot 
op ON en meet de spanning tussen de stekker van de 
combinatiemeter bij de aansluiting "G28-31" en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 10 – 14 V?

Ga naar stap 6. “RED/BLK”-draad in 
circuit met 
stroomonderbreking.



10C-10 Startblokkeersysteem: 

6 Controle van het circuit van de combinatiemeter

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Meet de weerstand tussen de aansluiting "G28-16" van 

de stekker van de combinatiemeter en de 
carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
het 
storingsindicatielampje 
van het 
startblokkeersysteem 
nog steeds uit blijft, sluit 
dan een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

“BLK/ORN”-
bedradingscircuit in 
circuit met 
stroomonderbreking of 
hoge weerstand.

Stap Actie Ja Nee



Startblokkeersysteem: 10C-11

Storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem blijft op ON na het starten van de motor
U4RS0BA304013

Elektrisch schema

BLK/WHT

BLK/ORN

E23-13 E23-28

G24-3G24-4

E46-2 E46-1

G37-4

E23-3 E23-18

G37-2

WHT

WHT

RED

RED

YEL/RED YEL/BLK

12V

G24-1

G24-2

G28-10

G28-8

G28-32
G28-31

12V
12V

12V

E23 C37

34
1819

5671011
1720

47 46495051

2122

52

1625
9
24

14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

47 46495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54 535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39 384445 43 41 33

11213
23
8

1234

G24

E46

G28

12345678910111213141516
17181920212223242526272829303132

G37

123457 6
1011121314 9 8

1234561011
121314

9 8 7
1522 21 20 19 18 17 16

G28-16

BLK/ORN

1

2

2

3 4 5

6

7

2

11

12

14

15

13

8

9 10

I4RS0BA30004-05

1. Accu 5. Regelapparaat 
startblokkeersysteem 
(ICM)

9. Van "MAIN"-zekering 13. Stekker "G24" regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

2. Zekering 6. ECM 10. Van "METER"-zekering 14. Stekker combinatiemeter "G28" (gezien 
vanaf bedradingsbundelzijde)

3. Contactslot 7. BCM 11. BCM-stekker "E46" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

15. BCM-stekker "E23" en "C37" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

4. Aftakblok 8. Combinatiemeter 12. BCM-stekker "G37" (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)



10C-12 Startblokkeersysteem: 

Beschrijving van het circuit
Als het contactslot op ON wordt gezet, leest de ECM de code door de spoelantenne van de contactsleutel. Als de 
code in de transponder in de sleutel overeenkomt met de code die is geregistreerd in de ECM, wordt een indicatie ON-
signaal verzonden van het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem naar de combinatiemeter zodat het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem aangaat. En dan zet de combinatiemeter het 
storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem aan. Als de motor gaat lopen en er wordt geen storing 
vastgesteld in het systeem, verzendt de ECM een indicatie OFF-signaal van het storingsindicatielampje van het 
startblokkeersysteem naar de combinatiemeter om het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem uit te 
zetten. En dan zet de combinatiemeter het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem uit, maar als er een 
storing was of is vastgesteld, knippert het storingsindicatielampje van het startblokkeersysteem ON en OFF, als het 
contactslot op de ON-stand wordt gezet.

Storingzoeken

DTC P1614 Responsfout transponder
U4RS0BA304006

Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Zet het contactslot op ON.
2) Lees de DTC’s in de ECM af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Aflezen van DTC’s

1) Start de motor en lees opnieuw de DTC’s van de ECM af 
terwijl de motor draait.

Wordt een DTC/worden DTC’s aangegeven?

Ga naar “Controle 
startblokkeersysteem: ”.

Ga naar stap 2.

2 Controle CAN-communicatielijncircuit

1) Controleer het CAN-communicatielijncircuit tussen de 
combinatiemeter en de ECM, zie stap 9 tot 14 van “DTC 
P1674: CAN-communicatie (busfout):  in hoofdstuk 1A”.

Is het circuit in orde?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
het 
storingsindicatielampje 
van het 
startblokkeersysteem 
nog steeds uit blijft, sluit 
dan een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

Het CAN-
communicatiecircuit 
repareren of vervangen.

Conditie van detectie Locatie van de storing
Transpondercode in de in de contactsleutel ingebouwde 
transponder kan niet worden gelezen met het 
regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM).

• Communicatie tussen ieder onderdeel
• Contactsleutel
• Transponder
• Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM)
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Bevestiging diagnosecode (DTC)

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): 
”.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of er DTC's worden gedetecteerd, zie 

“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1614 nog waargenomen?

Ga naar stap 2. Het storingzoeken is 
voltooid.



Startblokkeersysteem: 10C-13

DTC P1615 ID-code wordt niet geregistreerd (Alleen voor voertuigen met een keyless startsysteem)
U4RS0BA304014

Beschrijving van het circuit
Als de transpondercode van de contactsleutel wordt geregistreerd in de ECM, wordt tegelijkertijd de ID-code van de 
afstandsbediening ook geregistreerd in de ECM en het keyless start-regelapparaat.
DTC-code P1615 wordt alleen vastgesteld als de ID-code van de afstandsbediening niet kan worden geregistreerd in 
de ECM en het keyless start-regelapparaat wanneer de contactsleutel wordt geregistreerd.

OPMERKING

• Voer storingzoeken uit van DTC P1618 als zowel DTC P1615 als P1618 zijn vastgesteld.

• Zorg er na het vervangen van de ECM voor de transpondercode met de ECM te registreren in de 
contactsleutel, zie “Registratie van de contactsleutel: ”. Na het vervangen van het keyless start-
regelapparaat van het voertuig met keyless startsysteem moet u registreren volgens “Registratie 
van de contactsleutel: ”.

 

Conditie van detectie en locatie van de storing

2 Aflezen van diagnosecodes (DTC)

1) Controleer of er andere DTC's dan P1614 worden 
gedetecteerd, zie “Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt er een andere DTC dan P1614 gedetecteerd?

Voer het storingzoeken 
uit volgens het 
betreffende 
stroomschema in dit 
hoofdstuk en ga dan 
naar stap 3.

Ga naar stap 3.

3 Registratie van de nieuwe contactsleutel met de ECM en 
controle van de storingcode (DTC).

1) De transponder in de contactsleutel is aangetast of de 
contactsleutel zonder transponder wordt gebruikt. Maak 
een nieuwe contactsleutel klaar.

2) Registreer de transpondercode in de transponder in de 
nieuwe contactsleutel met de ECM, zie “Registratie van 
de contactsleutel: ”.

3) Controleer of DTC P1614 niet wordt vastgesteld, zie 
“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1614 nog waargenomen?

Ga naar stap 4. Het storingzoeken is 
voltooid.

4 Controle van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM)

1) Controleer het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM), zie “Inspecteren van 
regelapparaat van startblokkeersysteem (ICM) en 
bijbehorend circuit: ”.

Is het regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) 
normaal?

Vervang de ECM door 
een nieuwe, zie 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
motorregelmodule 
(ECM):  in hoofdstuk 
1C” en voer dan 
“Procedure na 
vervangen van de ECM: 
” uit.

Vervang het 
regelapparaat van het 
startblokkeersysteem 
(ICM) door een nieuwe, 
zie “Regelapparaat 
startblokkeersysteem 
(ICM) uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van detectie Locatie van de storing
Bij het registreren van de transpondercode van de 
contactsleutel in de ECM, geeft het keyless start-
regelapparaat aan de ECM een signaal dat aangeeft dat 
de ID-code van de afstandsbediening niet kan worden 
geregistreerd. Of de ID-code van de afstandsbediening 
kon niet worden geregistreerd in het keyless start-
regelapparaat of de ECM en de registratieprocedure voor 
de transpondercode van de contactsleutel werd 
afgebroken.

• Circuit tussen stuurslot en keyless start-regeleenheid
• CAN-communicatieleiding
• Stuurslot
• Keyless start-regelapparaat
• ECM



10C-14 Startblokkeersysteem: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Registreer de transpondercode in de transponder in de contactsleutel met de ECM, zie “Registratie van de 
contactsleutel: ”.

2) Lees de DTC’s in de ECM af.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Registratie van de contactsleutel

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): 
” in dit hoofdstuk.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Draai het contactslot op de ON-stand en registreer de 

transpondercode in de transponder in de contactsleutel 
met de ECM, zie “Registratie van de contactsleutel: ”.

Is de contactsleutel (transpondercode) geregistreerd in de 
ECM?

Het storingzoeken is 
voltooid.

Ga naar stap 2.

2 Aflezen van diagnosecodes (DTC)
Controleer of er DTC's worden gedetecteerd, zie “Aflezen 
van diagnosecodes (DTC): ” in dit hoofdstuk.

Werd een storings-DTC vastgesteld?

Ga naar stap 3. Sluit een goed 
bevonden ECM aan en 
controleer opnieuw.

3 Aflezen van diagnosecodes (DTC)

Wordt er een andere DTC dan P1615 in stap 2 
gedetecteerd?

Ga naar de 
desbetreffende DTC-
diagnosetabel.

Ga naar stap 4.

4 Controle stuurslot
Zet de motorstartknop van het keyless startsysteem aan.

Is de motorstartknop op de aan-stand?

Vervang door een 
werkend stuurslot en 
controleer opnieuw.

Ga naar stap 5.

5 Controle van de werking van het stuurslot
Controleer de werking van het stuurslot, zie “Inspectie 
contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Werkt de motorstartknop zoals daar voorgeschreven?

Ga naar stap 6. Vervang het stuurslot. 
Zie “Uitbouwen en 
inbouwen van het 
stuurslot (contactslot):  
in hoofdstuk 6B”.

6 Continuïteitscontrole circuit tussen stuurslot en keyless 
start-regelapparaat

1) Ontkoppel de stekker "G22" van het stuurslot en de 
stekker "G42" van het keyless start-regelapparaat.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluiting “G22-3” van de stekker van het 

stuurslot en aansluiting “G42-20” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat.

• Tussen de aansluiting “G22-7” van de stekker van het 
stuurslot en aansluiting “G42-29” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat.

• Tussen de aansluiting “G22-8” van de stekker van het 
stuurslot en aansluiting “G42-30” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat.

Is iedere weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 7. Repareer de 
stroomonderbreking of 
de hoge weerstand in 
het circuit.



Startblokkeersysteem: 10C-15

7 Isolatiecontrole circuit tussen stuurslot en keyless 
start-regelapparaat

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen “G22-3”, “G22-7” en “G22-8”-aansluiting van 

de stekker van het stuurslot.
• Tussen “G42-20”, “G42-29” en “G42-30”-aansluiting 

van het keyless start-regelapparaat.

Is iedere weerstand oneindig?

Ga naar stap 8. Repareer de isolatie van 
het circuit.

8 Controle op kortsluiting naar massa tussen stuurslot en 
keyless start-regelapparaat

1) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluiting “G22-3” van de stekker van het 

stuurslot en de carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting “G22-7” van de stekker van het 

stuurslot en de carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting “G22-8” van de stekker van het 

stuurslot en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting “G42-20” van de stekker van 

het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa.

• Tussen de aansluiting “G42-29” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa.

• Tussen de aansluiting “G42-30” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa.

Is iedere weerstand oneindig?

Ga naar stap 9. Repareer de kortsluiting 
naar de massa.

9 Controle op kortsluiting naar het voedingscircuit tussen 
stuurslot en keyless start-regelapparaat

1) Meet de spanning bij de volgende stekkeraansluitingen 
met het contactslot op ON.
• Tussen aansluiting “G22-3” van de stekker van het 

stuurslot en de carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting “G22-7” van de stekker van het 

stuurslot en de carrosseriemassa.
• Tussen aansluiting “G22-8” van de stekker van het 

stuurslot en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting “G42-20” van de stekker van 

het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa.

• Tussen de aansluiting “G42-29” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa.

• Tussen de aansluiting “G42-30” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa.

Is iedere spanning tussen 0 – 1 V?

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw. 
Indien de DTC P1615 
nog wordt vastgesteld, 
door een goed 
bevonden ECM 
vervangen en opnieuw 
controleren.

Repareer de kortsluiting 
naar het 
voedingscircuit.

Stap Actie Ja Nee



10C-16 Startblokkeersysteem: 

DTC P1616 Verschillende registratie-ID-codes (Alleen voor voertuigen met een keyless 
startsysteem)

U4RS0BA304015
Beschrijving van het circuit
P1616 wordt vastgesteld als de ECM vaststelt dat verschillende ID-codes zijn geregistreerd in de ECM en het keyless 
start-regelapparaat nadat de motorstartknop op de ON-stand wordt gezet.
Als het keyless start-regelapparaat door een nieuw wordt vervangen, registreert de ECM normaal gezien automatisch 
een blanco ID-code van het keyless start-regelapparaat nadat het contactslot op de ON-stand wordt gedraaid.
Als het keyless start-regelapparaat echter door een gebruikt apparaat wordt vervangen, registreert de ECM niet 
automatisch de oude ID-code van het keyless start-regelapparaat nadat het contactslot op de ON-stand wordt 
gedraaid.

Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Motorstartknopdraai naar de ON-stand.
2) Lees de DTC’s voor de ECM af.

Storingzoeken

DTC P1618 CAN-communicatiefout (Ontvangstfout voor keyless start-regelapparaat) (Alleen voor 
voertuigen met een keyless startsysteem)

U4RS0BA304016
Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Zet het contactslot op ON.
2) Lees de DTC’s voor de ECM af.

Conditie van detectie Locatie van de storing
De ECM detecteert verschillende ID-codes die zijn 
geregistreerd in de ECM en het keyless start-
regelapparaat.

• Keyless start-regeleenheid
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Registratie van de contactsleutel

1) DTC wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): ”.
2) Registreer de transpondercode in de transponder in de 

contactsleutel met de ECM, zie “Registratie van de 
contactsleutel: ”.

Kan de contactsleutel worden geregistreerd?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

2 Controle van de werking van het keyless startsysteem
Starten met het keyless startsysteem.

Start de motor?

Het storingzoeken is 
voltooid.

Lees de DTC’s voor de 
ECM af. Als de DTC is 
vastgesteld, ga dan 
naar de van toepassing 
zijnde DTC.

3 Aflezen van DTC’s
Lees de DTC’s voor de ECM af.

Is DTC P1618 en/of P1615 vastgesteld, naast P1616?

Ga naar DTC P1618 
storingzoeken.

Ga naar DTC P1615 
storingzoeken.

Conditie van detectie Locatie van de storing
Ontvangstfout van communicatiegegevens voor keyless 
start-regelapparaat is doorlopend vastgesteld voor langer 
dan de voorgeschreven tijd.

• CAN-communicatieleiding
• Combinatiemeter
• Keyless start-regelapparaat
• BCM
• ECM
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Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Bevestiging diagnosecode (DTC)

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): 
” in dit hoofdstuk.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Zet het contactslot op OFF. Controleer of er DTC's 

worden gedetecteerd, zie “Aflezen van diagnosecodes 
(DTC): ”.

Wordt DTC P1618 nog waargenomen?

Ga naar stap 2. Het storingzoeken is 
voltooid.

2 Aflezen van diagnosecodes (DTC) in ECM

Wordt er een andere DTC dan P1618 in stap 1 
gedetecteerd?

Voer het storingzoeken 
uit volgens het 
betreffende 
stroomschema in dit 
hoofdstuk.

Ga naar stap 3.

3 Aflezen van diagnosecodes (DTC) in BCM
Controleer de BCM op DTC’s, zie “Aflezen van DTC’s:  in 
hoofdstuk 10B”.

Werd een DTC ingesteld?

Voer het storingzoeken 
uit volgens het 
betreffende 
stroomschema in 
hoofdstuk 10B.

Ga naar stap 4.

4 Controle op slechte verbinding van de stekker van ECM, 
BCM, combinatiemeter, keyless start-regelapparaat en 
stuurslot

1) Met de contactsleutel op OFF, controleer of iedere 
stekker en aansluiting van ECM, BCM, combinatiemeter, 
keyless start-regeleenheid en stuurslot stevig is 
aangesloten.

2) Als iedere stekker en aansluiting stevig is aangesloten, 
wis dan de DTC van de ECM en controleer de ECM 
opnieuw op DTC's.

Wordt DTC P1618 nog waargenomen?

Ga naar stap 5. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

5 Controle van de werking van de combinatiemeter
Controleer de werking van de combinatiemeter voor het 
waarschuwingslampje van de veiligheidsgordel 
(bestuurdersveiligheidsgordel vastmaken en losmaken) en 
het indicatielampje van de parkeerrem (parkeerremhendel 
aantrekken en omlaag duwen) met het contactslot op ON.

Zijn ze in orde?

Ga naar stap 10. Ga naar stap 6.

6 Controle van de weerstand van de CAN-
communicatielijn tussen de BCM en de 
combinatiemeter

1) Maak de stekker van de BCM en de stekker van de 
combinatiemeter los.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluiting “G37-4” van de stekker van de 

BCM en aansluiting “G28-9” van de stekker van 
combinatiemeter

• Tussen de aansluiting “G37-2” van de stekker van de 
BCM en aansluiting “G28-7” van de stekker van 
combinatiemeter

Is iedere weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 7. Repareer de 
stroomonderbreking of 
de hoge weerstand van 
het CAN-
communicatielijncircuit.
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7 Controle van de isolatie van de CAN-communicatielijn 
tussen de BCM en de combinatiemeter
Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluitingen “G37-2” en “G37-4” van de 

BCM-stekker
• Tussen aansluitingen “G28-7” en“G28-9” van de stekker 

van de combinatiemeter

Is iedere weerstand oneindig?

Ga naar stap 8. Repareer de isolatie van 
het CAN-
communicatielijncircuit.

8 Controle op kortsluiting naar de massa van de CAN-
communicatielijn tussen de BCM en de 
combinatiemeter
Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en de 

carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en de 

carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G28-7" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G28-9" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.

Is iedere weerstand oneindig?

Ga naar stap 9. Repareer de kortsluiting 
naar de massa van het 
CAN-
communicatielijncircuit, 
zie 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

9 Controleer op kortsluiting van de CAN-communicatielijn 
naar het voedingscircuit tussen de BCM en de 
combinatiemeter
Meet de spanning bij de volgende stekkeraansluitingen met 
het contactslot op ON.
• Tussen de aansluiting "G37-2" van de BCM-stekker en de 

carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G37-4" van de BCM-stekker en de 

carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G28-7" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G28-9" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.

Is iedere spanning tussen 0 – 1 V?

Sluit een goed 
bevonden 
combinatiemeter aan en 
controleer opnieuw. Als 
P1618 nog wordt 
vastgesteld, controleer 
dan het voedings- en 
massacircuit van de 
ECM en de BCM. Zie 
“Controle van voedings- 
en massacircuit ECM:  
in hoofdstuk 1A” en 
“Controleren van het 
BCM-voedings- en -
massacircuit:  in 
hoofdstuk 10B”. Als het 
resultaat voldoet, 
vervang dan door een 
goed werkende ECM 
en/of BCM (opgenomen 
in aftakbloksamenstel) 
en controleer opnieuw.

Repareer de kortsluiting 
van het CAN-
communicatielijncircuit.

10 Aflezen van diagnosecodes (DTC) in keyless start-
regelapparaat
Controleer keyless start-regelapparaat op DTC's, zie 
“Aflezen van DTC’s:  in hoofdstuk 10E”.

Werd een DTC ingesteld?

Ga naar de 
desbetreffende DTC-
diagnosetabel.

Ga naar stap 11.

Stap Actie Ja Nee
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11 Controle van de weerstand van de CAN-
communicatielijn tussen de combinatiemeter en het 
keyless start-regelapparaat

1) Ontkoppel de stekker van de combinatiemeter en de 
stekker van het keyless start-regelapparaat.

2) Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluiting “G28-8” van de stekker van de 

combinatiemeter en aansluiting “G42-18” van de 
stekker van het keyless start-regelapparaat

• Tussen de aansluiting “G28-10” van de stekker van 
de combinatiemeter en aansluiting “G42-19” van de 
stekker van het keyless start-regelapparaat

Is iedere weerstand lager dan 1 Ω?

Ga naar stap 12. Repareer de 
stroomonderbreking of 
de hoge weerstand van 
het CAN-
communicatielijncircuit, 
zie 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

12 Controle van de isolatie van de CAN-communicatielijn 
tussen de combinatiemeter en het keyless start-
regelapparaat
Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen aansluitingen “G28-8” en“G28-10” van de stekker 

van de combinatiemeter
• Tussen de aansluitingen “G42-18” en “G42-19” van de 

stekker van het keyless start-regelapparaat

Is iedere weerstand oneindig?

Ga naar stap 13. Repareer de isolatie van 
het CAN-
communicatielijncircuit, 
zie 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

13 Controle van kortsluiting naar de massa van de CAN-
communicatielijn tussen de combinatiemeter en het 
keyless start-regelapparaat
Meet de weerstand tussen de volgende 
stekkeraansluitingen.
• Tussen de aansluiting "G28-8" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G28-10" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting “G42-18” van de stekker van het 

keyless start-regelapparaat en de carrosseriemassa
• Tussen de aansluiting “G42-19” van de stekker van het 

keyless start-regelapparaat en de carrosseriemassa

Is iedere weerstand oneindig?

Ga naar stap 14. Repareer de kortsluiting 
naar de massa van het 
CAN-
communicatielijncircuit, 
zie 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

14 Controleer op kortsluiting van de CAN-communicatielijn 
naar het voedingscircuit tussen de combinatiemeter en 
het keyless start-regelapparaat
Meet de spanning bij de volgende stekkeraansluitingen met 
het contactslot op ON.
• Tussen de aansluiting "G28-8" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting "G28-10" van de stekker van de 

combinatiemeter en de carrosseriemassa.
• Tussen de aansluiting “G42-18” van de stekker van het 

keyless start-regelapparaat en de carrosseriemassa
• Tussen de aansluiting “G42-19” van de stekker van het 

keyless start-regelapparaat en de carrosseriemassa

Is iedere spanning tussen 0 – 1 V?

Ga naar stap 15. Repareer de kortsluiting 
naar het voedingscircuit 
van het CAN-
communicatielijncircuit, 
zie 
“Voorzorgsmaatregelen 
voor het CAN-
Communicatiesysteem:  
in hoofdstuk 00”.

Stap Actie Ja Nee
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DTC P1621 Communicationlijnfout van het startblokkeersysteem
U4RS0BA304007

Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Draai contactslot naar de ON-stand.
2) Lees de DTC’s voor de ECM af.

Storingzoeken

15 Controle voedings- en massacircuit van het keyless 
start-regelapparaat
Controleer het voedings- en massacircuit van de keyless 
start-regeleenheid, zie “Controle voedings- en massacircuit 
van het keyless start-regelapparaat:  in hoofdstuk 10E”.

Zijn deze in orde?

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer het voedings- 
en/of massacircuit van 
het keyless start-
regelapparaat.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van detectie Locatie van de storing
Communicatiefout tussen regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) en ECM is vastgesteld door 
ECM.

• Betrokken zekering(en)
• Aansluiting bij regelapparaat startblokkeersysteem 

(ICM)
• Voedingscircuit van regelapparaat 

startblokkeersysteem (ICM)
• Massacircuit van regelapparaat startblokkeersysteem 

(ICM)
• Circuit tussen regelapparaat startblokkeersysteem 

(ICM) en ECM
• Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM)
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Bevestiging diagnosecode (DTC)

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): 
”.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of er DTC's worden gedetecteerd, zie 

“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1621 nog waargenomen?

Ga naar stap 2. Het storingzoeken is 
voltooid.

2 Controleren van de zekering

1) Controleer of een betrokken zekering is gesprongen.

Is er een zekering gesprongen?

Vervang de gesprongen 
zekering(en) door 
nieuwe zekering(en).

Ga naar stap 3.

3 Controle op slechte verbindingen van het regelapparaat 
van het startblokkeersysteem (ICM)

1) Maak de stekker "G24" van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) los, zie “Regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) uitbouwen en monteren: ”.

2) Controleer of de bedradingsaansluitingen normaal zijn 
bij stekker "G24" van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM).

Is iedere bedradingsaansluiting normaal?

Ga naar stap 4. Repareer slechte 
verbinding(en).
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4 Controle slechte verbinding ECM

1) Maak de stekker "E23" van de ECM los, zie “Uitbouwen 
en inbouwen van de motorregelmodule (ECM):  in 
hoofdstuk 1C”.

2) Controleer of de bedradingsaansluitingen bij de 
draadaansluitingen “E23-13” en “E23-28” normaal zijn.

Is iedere bedradingsaansluiting normaal?

Ga naar stap 5. Repareer slechte 
verbinding(en).

5 Controle voedingscircuit van regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM)

1) Sluit de stekker "G24" van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) aan, zie “Regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) uitbouwen en monteren: ”.

2) Controleer, met het contactslot in de ON-stand, de 
spanning tussen draadaansluiting "G24-1" bij het 
regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning ongeveer 12 V?

Ga naar stap 6. Repareer de 
stroomonderbreking in 
de "BLK/WHT"-draad.

6 Controle massacircuit van regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM)

1) Controleer, met het contactslot in de ON-stand, de 
spanning tussen draadaansluiting "G24-2" bij het 
regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) en de 
carrosseriemassa.

Is de spanning 0?

Ga naar stap 7. Repareer de 
stroomonderbreking in 
de "BLK/ORN"-draad.

7 Continuïteitscontrole circuit tussen regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Maak de stekker "G24" van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) los, zie “Regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) uitbouwen en monteren: ”.

2) Maak de stekker "E23" van de ECM los, zie “Uitbouwen 
en inbouwen van de motorregelmodule (ECM):  in 
hoofdstuk 1C”.

3) Controleer de weerstand tussen de draadaansluiting 
“G24-3” en de stekker van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en de draadaansluiting 
“E23-28” bij de stekker van de ECM.

Is de weerstand oneindig?

Repareer de 
stroomonderbreking in 
de "YEL/BLK"-draad.

Ga naar stap 8.

8 Controle op kortsluiting naar massa tussen 
regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Controleer, met stekker "G24" van het regelapparaat van 
het startblokkeersysteem (ICM) en stekker "E23" van de 
ECM losgekoppeld, de weerstand tussen 
draadaansluiting "G24-3" bij het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en de carrosseriemassa.

Is de weerstand oneindig?

Ga naar stap 9. Repareer de kortsluiting 
naar het massacircuit in 
de "YEL/BLK"-draad.

Stap Actie Ja Nee
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9 Controle op kortsluiting naar voedingscircuit tussen 
regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Draai, met stekker "G24" van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en stekker "E23" van de 
ECM losgekoppeld, het contactslot op de ON-stand.

2) Controleer de spanning tussen de draadaansluiting 
“G24-3” bij de stekker van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 10. Repareer de kortsluiting 
naar het voedingscircuit 
in de "YEL/BLK"-draad.

10 Continuïteitscontrole circuit tussen regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Controleer, met stekker "G24" van het regelapparaat van 
het startblokkeersysteem (ICM) en stekker "E23" van de 
ECM losgekoppeld, de weerstand tussen 
draadaansluiting "G24-4" bij het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en de draadaansluiting 
"E23-13" bij de ECM-stekker.

Is de weerstand oneindig?

Repareer de 
stroomonderbreking in 
het circuit.

Ga naar stap 11.

11 Controle op kortsluiting naar massa tussen 
regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Controleer, met stekker "G24" van het regelapparaat van 
het startblokkeersysteem (ICM) en stekker "E23" van de 
ECM losgekoppeld, de weerstand tussen 
draadaansluiting "G24-4" bij het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en de carrosseriemassa.

Is de weerstand oneindig?

Ga naar stap 12. Repareer de kortsluiting 
naar het massacircuit.

12 Controle op kortsluiting naar voedingscircuit tussen 
regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Draai, met stekker "G24" van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en stekker "E23" van de 
ECM losgekoppeld, het contactslot op de ON-stand.

2) Controleer de spanning tussen de draadaansluiting 
“G24-4” bij de stekker van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en en de carrosseriemassa.

Is de spanning 0 V?

Ga naar stap 13. Repareer de kortsluiting 
naar het 
voedingscircuit.

13 Isolatiecontrole circuit tussen regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) en ECM

1) Controleer, met stekker "G24" van het regelapparaat van 
het startblokkeersysteem (ICM) en stekker "E23" van de 
ECM losgekoppeld, de weerstand tussen 
draadaansluiting "G24-3" bij het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) en de draadaansluiting 
"G24-4" bij de stekker van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM).

Is de weerstand oneindig?

Ga naar stap 14. Repareer de kortsluiting 
naar het circuit.

Stap Actie Ja Nee
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DTC P1622 EEPROM-fout
U4RS0BA304008

Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Zet het contactslot op ON.
2) Lees de DTC’s in de ECM af.

Storingzoeken

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): ”.
2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of DTC P1622 nog wordt vastgesteld, zie “Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”. Ga naar de volgende 

stap als deze nog wordt vastgesteld. Als dat niet het geval is, is het storingzoeken voltooid.
4) Vervang de ECM door een nieuwe, zie “Uitbouwen en inbouwen van de motorregelmodule (ECM):  in hoofdstuk 

1C”.
5) Voer “Procedure na vervangen van de ECM: ” uit.

DTC P1623 Niet geregistreerde transponder
U4RS0BA304009

Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Zet het contactslot op ON.
2) Lees de DTC’s in de ECM af.

Storingzoeken

14 Controle van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM)

1) Controleer het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM), zie “Inspecteren van 
regelapparaat van startblokkeersysteem (ICM) en 
bijbehorend circuit: ”.

Is het regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) 
normaal?

Vervang de ECM door 
een nieuwe, zie 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
motorregelmodule 
(ECM):  in hoofdstuk 
1C” en voer dan 
“Procedure na 
vervangen van de ECM: 
” uit.

Vervang het 
regelapparaat van het 
startblokkeersysteem 
(ICM) door een nieuwe, 
zie “Regelapparaat 
startblokkeersysteem 
(ICM) uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van detectie Locatie van de storing
EEPROM in ECM is aangetast. ECM

Conditie van detectie Locatie van de storing
Transponder-code in de in de contactsleutel ingebouwde 
transponder is niet geldig.

• Transponder in de contactsleutel
• Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM)
• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Bevestiging diagnosecode (DTC)

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): 
”.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of er DTC's worden gedetecteerd, zie 

“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1623 nog waargenomen?

Ga naar stap 2. Het storingzoeken is 
voltooid.

2 Aflezen van diagnosecodes (DTC)

Wordt er een andere DTC dan P1623 in stap 1 
gedetecteerd?

Ga naar de betreffende 
DTC-storingzoeken en 
ga dan naar stap 3.

Ga naar stap 3.
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DTC P1625 Antennefout startblokkeersysteem
U4RS0BA304010

Conditie van detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) Zet het contactslot op ON.
2) Lees de DTC’s in de ECM af.

Storingzoeken

3 Registratie van de niet geregistreerde contactsleutel 
met de ECM en controle van de storingcode (DTC).

1) Registreer de transpondercode in de transponder in de 
niet geregistreerde contactsleutel met de ECM, zie 
“Registratie van de contactsleutel: ”.

2) Controleer of DTC P1623 niet wordt vastgesteld, zie 
“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1623 nog waargenomen?

Ga naar stap 4. Het storingzoeken is 
voltooid.

4 Controle van het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM)

1) Controleer het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM), zie “Inspecteren van 
regelapparaat van startblokkeersysteem (ICM) en 
bijbehorend circuit: ”.

Is het samenstel van de startblokkeersysteemregeleenheid 
normaal?

Vervang de ECM door 
een nieuwe, zie 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
motorregelmodule 
(ECM):  in hoofdstuk 
1C” en voer dan 
“Procedure na 
vervangen van de ECM: 
” uit.

Vervang het 
regelapparaat van het 
startblokkeersysteem 
(ICM) door een nieuwe, 
zie “Regelapparaat 
startblokkeersysteem 
(ICM) uitbouwen en 
monteren: ”.

Stap Actie Ja Nee

Conditie van detectie Locatie van de storing
Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) is defect. • Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM)

• ECM

Stap Actie Ja Nee
1 Bevestiging diagnosecode (DTC)

1) DTC('s) wissen, zie “Wissen van diagnosecodes (DTC): 
”.

2) Zet het contactslot op OFF.
3) Controleer of er DTC's worden gedetecteerd, zie 

“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1625 nog waargenomen?

Ga naar stap 2. Het storingzoeken is 
voltooid.

2 Vervanging regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 
en controle van de storingcode (DTC)

1) Vervang het regelapparaat van het startblokkeersysteem 
(ICM), zie “Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 
uitbouwen en monteren: ”.

2) Controleer of DTC P1625 nog wordt vastgesteld, zie 
“Aflezen van diagnosecodes (DTC): ”.

Wordt DTC P1625 nog waargenomen?

Vervang de ECM door 
een nieuwe, zie 
“Uitbouwen en 
inbouwen van de 
motorregelmodule 
(ECM):  in hoofdstuk 
1C” en voer dan 
“Procedure na 
vervangen van de ECM: 
” uit.

Het storingzoeken is 
voltooid.



Startblokkeersysteem: 10C-25

Inspecteren van regelapparaat van startblokkeersysteem (ICM) en bijbehorend circuit
U4RS0BA304011

Het regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) en het bijbehorende circuit kunnen worden gecontroleerd bij de 
stekker van het regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) door de spanning te meten.

LET OP!
 

Het samenstel van de startblokkeersysteemregeleenheid kan niet zelf worden gecontroleerd. Het is ten 
stelligste verboden een voltmeter of ohmmeter aan te sluiten op de regeleenheid van de 
startblokkering (ICM) terwijl de stekker ervan is losgemaakt.
 

Spanningscontrole

1) Verwijder het regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) (1) uit het stuurslotsamenstel of de 
stuursloteenheid, zie “Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) uitbouwen en monteren: ”.

2) Sluit de stekker (2) van het regelapparaat van het startblokkeersysteem (ICM) aan op het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM).

3) Controleer de spanning bij iedere aansluiting.

OPMERKING

Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, dient eerst te 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.
 

1234

G24

1

2

3

I4RS0BA30005-02

3. Stekker regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) (aanzicht vanaf bedradingsbundelzijde)

Stekker
Aansluiti

ng
Circuit Normale spanning Toestand

G24

1 BLK/
WHT Voeding Ongeveer 12,0 V Contactslot in stand ON

0,0 V Contactslot in stand OFF

2 BLK/
ORG Massa 0,0 V Contactslot in stand ON

0,0 V Contactslot in stand OFF

3 YEL/
BLK Seriële communicatielijn

Zie de 
referentiegolfvorm. —

0,0 V Contactslot in stand OFF

4 YEL/
RED Kloklijn

Zie de 
referentiegolfvorm. —

0,0 V Contactslot in stand OFF



10C-26 Startblokkeersysteem: 

Referentie golfvorm

OPMERKING

Als de ECM de transpondercode bij de eerste 
poging niet kan lezen, probeert de ECM de 
transpondercode opnieuw tot maximaal 8 
keer te lezen. De tweede golfvorm is het 
voorbeeld waarin getoond wordt dat de ECM 
de transpondercode bij de tweede poging 
succesvol leest.
 

[A]: De transpondercode is bij de eerste poging succesvol gelezen.
[B]: De transpondercode is bij de tweede poging succesvol gelezen.

1. Seriële communicatielijn
2. Kloklijn
3. Eerste poging
4. Tweede poging

Meetaansluitingen CH1: G24-3 naar G24-2
CH2: G24-4 naar G24-2

Instellingen van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV

CH2: 5 V/DIV
TIJD: 20 ms

Meetconditie Zodra het contactslot op 
ON wordt gezet kan de 
golfvorm worden gelezen.

I4RS0AA30007-01



Startblokkeersysteem: 10C-27

Reparatie-instructies

Regelapparaat startblokkeersysteem (ICM) 
uitbouwen en monteren

U4RS0BA306001

Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Stel het airbagsysteem buiten werking, zie “Het 

airbagsysteem buiten werking stellen:  in hoofdstuk 
8B”.

3) Verwijder de bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module, zie “Bestuurdersairbag (opblaaseenheid)-
module uitbouwen en monteren:  in hoofdstuk 8B”.

4) Verwijder het stuurwiel, zie “Stuurwiel uitbouwen en 
installeren:  in hoofdstuk 6B”.

5) Verwijder de onderste en bovenste afdekkap van de 
stuurkolom.

6) Verwijder de kniebeschermingsplaat (1).
7) Verwijder de motorstartknop (2). (indien voorzien 

van keyless startsysteem)

8) Ontkoppel de stekker (1) van de regeleenheid van 
de startblokkering (ICM) (2).

9) Verwijder een schroef (3) uit het regelapparaat van 
het startblokkeersysteem (ICM).

10) Verwijder het regelapparaat van het 
startblokkeersysteem (ICM) uit het 
stuurslotsamenstel of de stuursloteenheid.

OPMERKING

Geen sterke kracht uitoefenen op het 
antennegedeelte van het regelapparaat 
startblokkeersysteem (ICM) of dit onderdeel 
verdraaien.
 

Montage
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.

Registratie van de contactsleutel
U4RS0BA306002

Om de registratie van de contactsleutel af te ronden, 
moet de transpondercode die is opgeslagen in de in de 
contactsleutel ingebouwde transponder met de ECM 
geregistreerd worden. Om de transpondercode met de 
ECM te registreren, voert u de "Register lg Key"-modus 
van het SUZUKI-diagnosecode-uitleesapparaat uit, zie 
het bedieningshandboek van SUZUKI Tech 2.

OPMERKING

• Er kunnen maximaal 4 transponder-codes 
worden geregistreerd in de ECM.

• In een vroeg stadium van het 
registratieproces, worden alle al met de 
ECM geregistreerde transpondercodes van 
de in gebruik zijnde contactsleutels gewist. 
Bereid daarom alle in gebruik zijnde 
contactsleutels en de nieuwe met de ECM 
te registreren contactsleutel(s) alvorens de 
registratie te starten voor.

 

Procedure na vervangen van de ECM
U4RS0BA306003

Nadat de ECM is vervangen door een nieuwe of 
gebruikte, moet de transpondercode in de transponder 
die is opgenomen in de contactsleutel geregistreerd 
worden in de ECM. Om de transpondercode in de 
contactsleutel met de ECM te registreren, voert u de 
"Replace New ECM"-modus van het SUZUKI-
diagnosecode-uitleesapparaat uit, zie het 
bedieningshandboek van SUZUKI Tech 2.

OPMERKING

Er kunnen maximaal 4 transponder-codes 
worden geregistreerd in de ECM.
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1
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10C-28 Startblokkeersysteem: 

Speciaal gereedschap en speciale uitrustig

Speciaal gereedschap
U4RS0BA308001

SUZUKI-diagnosecode-
uitleesapparaat
—
Deze kit bevat de volgende 
onderdelen. 1. Tech 2, 2. 
PCMCIA-kaart, 3. DLC-
kabel, 4. SAE 16/19 adapter, 
5. 
Sigarettenaanstekerkabel, 
6. DLC kringloopadapter, 7. 
Accukabel, 8. RS232-kabel, 
9. RS232-adapter, 10. 
RS232 kringloopstekker, 11. 
Opbergkoffer, 12. Voeding 
) / )



Keyless startsysteem: 10E-1

Keyless startsysteem

 Algemene beschrijving

Beschrijving keyless startsysteem
U4RS0BA501001

Het keyless startsysteem, dat bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen, heeft drie functies die hieronder worden 
beschreven.
• Functie motorstart zonder sleutel:

Met de in het keyless start-regelapparaat geregistreerde afstandsbediening die men met zich meeneemt, kan de 
motor worden gestart zonder de contactsleutel te gebruiken.

• Functie portiervergrendeling:
Door op de aanvraagschakelaar te drukken die is opgenomen in de buitenhendel van het portier aan de 
bestuurderszijde of de passagierszijde of de achterklep terwijl men de afstandsbediening die is geregistreerd in het 
keyless start-regelapparaat met zich meedraagt, kunnen de portieren vergrendeld of ontgrendeld worden.

• Functie afstandsbediening voor de portieren:
Het is mogelijk portieren te vergrendelen of ontgrendelen door op de vergrendel- of ontgrendelknop op de 
afstandsbediening te drukken.

In het keyless start-regelapparaat kunnen maximaal vier afstandsbedieningen worden geregistreerd.
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1. Keyless start-regelapparaat 6. Antenne portier bestuurderszijde 11. Vergrendelknop



10E-2 Keyless startsysteem: 

Onderdelen en functies
U4RS0BA501002

2. Afstandsbediening 7. Antenne portier passagierszijde 12. BCM
3. Aanvraagschakelaar 8. Antenne achterklep 13. Sleutelindicatielampje
4. Middenantenne 9. Stuurslot 14. ECM
5. Antenne bagageruimte 10. Ontgrendelknop

Onderdelen Functie
Keyless start-regelapparaat • Activeert iedere antenne

• Controleert ID-code van de afstandsbediening
• Verzoekt stuurslot het stuurslot los te maken
• Verzoekt BCM de portieren te vergrendelen of ontgrendelen
• Bestuurt sleutelindicatielampje in combinatiemeter
• Brengt de ID-code over naar de ECM

Afstandsbediening • Ontvangt verzoeksignaal van iedere antenne
• Verzendt ID-code en verzoeksignaal naar keyless start-regelapparaat
• Verzoekt keyless start-regelapparaat om de portieren te vergrendelen of 

ontgrendelen (functie afstandsbediening voor de portieren)
Aanvraagschakelaar • Verzoekt keyless start-regelapparaat om iedere antenne te activeren
Middenantenne • Verzendt verzoeksignaal naar afstandsbediening
Antenne bagageruimte • Verzendt verzoeksignaal naar afstandsbediening
Antenne portier bestuurderszijde • Verzendt verzoeksignaal naar afstandsbediening
Antenne portier passagierszijde • Verzendt verzoeksignaal naar afstandsbediening
Antenne achterklep • Verzendt verzoeksignaal naar afstandsbediening
Stuurslot • Maakt het stuurslot los
Ontgrendelknop • Verzendt verzoeksignaal voor het ontgrendelen van een portier (functie 

afstandsbediening voor de portieren)
Vergrendelknop • Verzendt verzoeksignaal voor het vergrendelen van een portier (functie 

afstandsbediening voor de portieren)
BCM • Bestuurt iedere actuator van portiervergrendeling

• Bestuurt waarschuwingstoon
• Laat alarmknipperlicht en interieur (PLAFOND)-verlichting branden (antwoord 

terug)
Sleutelindicatielampje • Geeft bedrijfsstatus aan van het keyless startsysteem (geeft het resultaat van 

de controle van de ID-code van de afstandsbediening weer)
ECM • Controleert ID-code keyless start-regelapparaat

• Verzendt ID-code naar keyless start-regelapparaat
• Start de motor



Keyless startsysteem: 10E-3

Functie motorstart zonder sleutel
U4RS0BA501003

Als de in het stuurslot (1) gemonteerde contactslotknop (2) wordt ingedrukt, activeert het keyless start-regelapparaat 
(3) de middenantenne (4) om het verzoeksignaal uit te zenden in het voertuigcompartiment. Als de afstandsbediening 
(5) het verzoeksignaal van de middenantenne ontvangt, verzendt deze de ID-code naar het keyless start-
regelapparaat. Het keyless start-regelapparaat vergelijkt de ID-code die is verzonden door de afstandsbediening met 
de in het keyless start-regelapparaat geregistreerde ID-code. Als deze ID-codes met elkaar overeenkomen laat het 
keyless start-regelapparaat de sleutelindicatielamp (7) in de combinatiemeter (6) in blauw oplichten en ontgrendelt het 
stuurslot zodat de contactslotknop kan draaien. Als de contactslotknop in deze status in de ON-stand wordt gedraaid, 
worden de ID-codes van de ECM en het keyless start-regelapparaat vergeleken middels CAN-communicatie 
(blokkeerfunctie). Als ze overeenkomen zal door de contactslotknop in de startstand te draaien de motor starten.

Als de ID-code van de afstandsbediening en de ID-code die is geregistreerd in het keyless start-regelapparaat niet 
met elkaar overeenkomen of als de afstandsbediening zich buiten het werkingsgebied van de afstandsbediening 
bevindt en de contactslotknop wordt ingedrukt, kan het stuurslot niet ontgrendeld worden en de contactslotknop dus 
niet omgedraaid. Dan laat het keyless start-regelapparaat de sleutelindicatielamp in de combinatiemeter in rood 
oplichten om de bestuurder te waarschuwen dat het niet mogelijk is de contactslotknop om te draaien. Als de ID-code 
van de ECM en die van het keyless start-regelapparaat niet met elkaar overeenkomen is het ook niet mogelijk om de 
motor te starten, zelfs wanneer de contactslotknop in de startstand is gedraaid. Dan laat de ECM het blokkeerlicht in 
de combinatiemeter knipperen om de bestuurder te waarschuwen dat het niet mogelijk is de motor te starten.
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[A]: i) ~ vii)
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[A]: Signaalschema 8. ECM



10E-4 Keyless startsysteem: 

Portiervergrendelingsfunctie van keyless startsysteem
U4RS0BA501004

Als de aanvraagschakelaar (1) in de buitenhendel van het portier aan de bestuurderszijde of de passagierszijde of de 
achterklep wordt ingedrukt, activeert het keyless start-regelapparaat (2) de middenantenne (3) en de bagageruimte-
antenne (4) om de radiogolf in het voertuigcompartiment uit te zenden om te controleren of de afstandsbediening (5) 
zich al dan niet in het voertuigcompartiment bevindt. Als het keyless start-regelapparaat geen signaal ontvangt van de 
afstandsbediening (d.w.z. de afstandsbediening is niet aanwezig in het voertuigcompartiment), activeert het de 
antenne (6) van het portier waar de aanvraagschakelaar is ingedrukt om het verzoeksignaal uit het compartiment te 
zenden.
Als de afstandsbediening aanwezig is binnen het werkingsgebied van de deurvergrendeling, ontvangt hij het 
verzoeksignaal van bovengenoemde antenne, stuurt de ID-code van de afstandsbediening en het verzoeksignaal 
naar het keyless start-regelapparaat en laat tegelijkertijd het werkingsindicatorlampje (7) van de afstandsbediening 
oplichten. Het oplichten van het werkingsindicatorlampje geeft aan dat de afstandsbediening de ID-code en het 
verzoeksignaal heeft verzonden. 
Het keyless start-regelapparaat vergelijkt de ID-code die is verzonden door de afstandsbediening met de in het 
keyless start-regelapparaat geregistreerde ID-code. Als beide ID-codes met elkaar overeenkomen voert het keyless 
start-regelapparaat het verzoeksignaal voor vergrendeling of ontgrendeling (afhankelijk van de status die de 
portiervergrendelingsschakelaar (8) dan heeft) uit naar de BCM (9). Als de BCM dat signaal middels CAN-
communicatie van het keyless start-regelapparaat ontvangt, activeert hij de portiervergrendelingsactuator om de 
portieren te vergrendelen of te ontgrendelen.
Als het keyless start-regelapparaat een signaal ontvangt van de afstandsbediening (d.w.z. de afstandsbediening is 
aanwezig in het voertuigcompartiment), is de functie van het keyless start-regelapparaat om te voorkomen dat het 
voertuig wordt afgesloten met de afstandsbediening erin. Het keyless start-regelapparaat stuurt een verzoeksignaal 
naar de BCM om de portieren te ontgrendelen. Op deze manier worden de portieren ontgrendeld gehouden.
Als de bestuurder of passagier het voertuig heeft verlaten en de afstandbediening heeft achtergelaten in het 
voertuigcompartiment en de portieren heeft vergrendeld met de portiervergrendelingsknop of de handmatige 
portiervergrendelingsschakelaar, werkt de functie om te voorkomen dat de afstandsbediening in het afgesloten 
voertuig achterblijft om de deuren te ontgrendelen.

Als verder de ID-codes van de afstandsbediening en het keyless start-regelapparaat niet met elkaar overeenkomen of 
als de afstandsbediening zich buiten het werkingsgebied bevindt, worden de portieren niet vergrendeld of ontgrendeld 
zelfs als de aanvraagschakelaar van de buitenhendel wordt bediend.
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Keyless startsysteem: 10E-5

Werkingsgebied van de afstandsbediening
U4RS0BA501005

Hieronder staan de werkingsgebieden van de afstandsbediening voor de functie motorstart zonder sleutel en de 
portiervergrendelingsfunctie van het keyless startsysteem.

Zelfs als de afstandsbediening binnen het werkingsgebied is, zie hierboven, zijn er echter gevallen waarin het keyless 
startsysteem niet werkt onder de hieronder beschreven omstandigheden. Als het motorstartsysteem zonder sleutel 
niet werkt, kan het sleutelindicatielampje in de combinatiemeter oplichten.
• Portieren kunnen niet worden vergrendeld of ontgrendeld met de portiervergrendelingsfunctie van het keyless 

startsysteem als:
– De in het keyless start-regelapparaat geregistreerde afstandsbediening en een andere niet-geregistreerde 

afstandsbediening tegelijkertijd bij zich gedragen worden.
– De afstandsbediening wordt bewaard in een metalen houder die radiogolfverzending/ontvangst verstoort
– Een van de portieren open is
– De contactsleutel in de contactsleutelcilinder steekt

• De functie van het keyless startsysteem om te voorkomen dat de afstandsbediening in het afgesloten 
voertuigcompartiment achterblijft werkt niet als:
– De afstandsbediening zich in het portiervak of in het handschoenenkastje bevindt.
– De afstandsbediening wordt bewaard in een metalen houder die radiogolfverzending/ontvangst verstoort
– De afstandsbediening dichtbij de afbakening van het voertuigcompartiment is geplaatst (zoals op het 

instrumentenbord naast de voorruit of in een hoek van de bagageruimte)

[A] [B]

[C]
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[A]: Portiervergrendelingsfunctie van keyless startsysteem 3. Middenantenne
[B]: Functie van het keyless startsysteem om te voorkomen dat de 

afstandsbediening in het afgesloten voertuigcompartiment 
achterblijft

4. Antenne bagageruimte

[C]: Functie motorstart zonder sleutel 5. Voertuigcompartiment inclusief bagageruimte
1. Ongeveer 80 cm (3,15 in, 2,6 ft) 6. Voertuigcompartiment exclusief bagageruimte
2. Iedere portierantenne



10E-6 Keyless startsysteem: 

• De contactslotknop kan niet worden omgedraaid met gebruik van de functie motorstart zonder sleutel als:
– De in het keyless start-regelapparaat geregistreerde afstandsbediening en een andere niet geregistreerde 

afstandsbediening tegelijkertijd bij zich gedragen worden.
– De afstandsbediening wordt bewaard in een metalen houder die radiogolfverzending/ontvangst verstoort
– De contactslotknop 5 seconden of langer werd ingedrukt
– De afstandsbediening dichtbij de afbakening van het voertuigcompartiment is geplaatst (zoals op het 

instrumentenbord naast de voorruit of in een hoek van de bagageruimte)

Alarmfunctie
U4RS0BA501006

Onder de in de tabel hieronder beschreven omstandigheden laat het keyless start-regelapparaat het 
sleutelindicatielampje rood knipperen en de zoemtoon klinkt om de aandacht van de bestuurder te trekken.

CAN-communicatie van keyless startsysteem
U4RS0BA501007

Het CAN-communicatiesysteem gebruikt seriële communicatie waarin gegevens op hoge snelheid worden 
overgedragen. Het gebruikt een verdraaid paar van twee communicatielijnen voor de gegevensoverdracht op hoge 
snelheid. Een van de eigenschappen is dat meerdere regelapparaten tegelijkertijd kunnen communiceren. Daarnaast 
beschikt het systeem over een functie die automatisch een eventuele communicatiefout vaststelt. Iedere module leest 
de benodigde gegevens van de ontvangen gegevens en verzendt gegevens. De communicatie met ECM, TCM 
(model met A/T of met semi-automatische transmissie), BCM, keyless start-regelapparaat en combinatiemeter, 
verloopt via het CAN-protocol.

Het keyless start-regelapparaat communiceert met ieder regelapparaat over de volgende informatie.
• Gegevens die het keyless start-regelapparaat ontvangt van de ECM

– Voertuigsnelheidssignaal
– ECM keyless start-regelapparaatcode

Toestand Werking zoemtoon Werking sleutelindicatielampje
De contactslotknop is gestopt tussen de standen ACC en 
OFF terwijl het portier aan de bestuurderszijde is geopend 
(onbeantwoord alarm contactslotknop)

Intermitterend —

Het contactslot is gestopt tussen de standen ACC en OFF 
terwijl het portier aan de bestuurderszijde is gesloten 
(onbeantwoord alarm contactslotknop)

2 maal Knippert rood

De afstandsbediening wordt meegenomen uit het voertuig 
en de portieren worden gesloten terwijl het contactslot in de 
ON-stand staat (uitgevoerd alarm afstandsbediening)

3 maal Knippert rood

De afstandsbediening wordt meegenomen uit het voertuig 
door een raampje zonder een portier te openen terwijl het 
contactslot in de ON-stand staat (motor loopt) en het 
voertuig heeft 10 km/u (6 MPU) of sneller gereden zonder 
de afstandsbediening in het voertuigcompartiment (de 
eerste keer 10 km/u (66 MPU) alleen is overschreden) 
(Afstandsbediening uitgevoerd alarm)

3 maal Knippert rood

1 2
3 4 5

I4RS0BA50005-01

1. Keyless start-regelapparaat 3. BCM 5. TCM (model met A/T of met semi-automatische 
transmissie)

2. Combinatiemeter 4. ECM



Keyless startsysteem: 10E-7

• Gegevens die het keyless start-regelapparaat verzendt naar de ECM
– ID-code van keyless start-regelapparaat
– ECM keyless start-regelapparaatcode

• Gegevens die het keyless start-regelapparaat ontvangt van de BCM
– Status portierschakelaar
– Status portiervergrendeling

• Gegevens die het keyless start-regelapparaat verzendt naar de BCM
– Signaal van contactslotknop
– Portier vergrendelings/ontgrendelings-aanvraagsignaal
– Aanvraagsignaal zoemtoon voor keyless startsysteem
– Antwoord terug aanvraagsignaal

• Gegevens die het keyless start-regelapparaat verzendt naar de combinatiemeter
– Signaal regelaar sleutelindicatielampje



10E-8 Keyless startsysteem: 

Schema en routetabel

Bedradingsschakelschema keyless startsysteem
U4RS0BA502001

BLK/ORNG42-9

G42-15

G42-14

G42-37
G42-33

G42-16

G42-20
G42-29
G42-30

G42-36

G42-32
G42-10

G42-34

G42-11 BLU/WHT

WHT/RED

WHT/RED

WHT/RED

PNK/BLK
GRY/BLU

BLU/RED

YEL

PPL

RED/BLK

5V
5V5V5V

5V
5V

5V 12V

12V

G42-2
G42-1

BLU
ORN

WHT
RED

WHT
RED

G42-18
G42-19

G28-9
G28-7

BLU/YEL

ORN

G42-24
G42-23BLK/YEL

WHT/RED

G42-7GRN/WHT
LT GRN G42-8

G42-5
G42-6

GRN
WHT/BLK

G42-4
G42-3

WHT/GRN
RED/BLU

BLK/YEL
BRN/YEL
BRN G22-3

G22-1

G22-2 G22-5

G22-4

G22-6

G22-7
G22-8

WHT/RED

WHT/RED

G37-4
RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

G28-8
G28-10

WHT
RED

RED
WHTG37-2

E46-2
E46-1

E23-18
E23-3

C37-13
C37-12

RED
WHT

C34-17
C34-7

RED
WHT

C52-1
C52-2

G28-32

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

18

19
20

21

16

17

2

4

5

3

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

[A]

I4RS0BA50006-02

[A]: Stekker "G42" keyless start-regelapparaat (gezien 
vanaf bedradingsbundelzijde)

8. Antenne achterklep 16. Combinatiemeter

1. Keyless start-regeleenheid 9. Middenantenne 17. Sleutelindicatielampje
2. Stuurslot 10. Antenne bagageruimte 18. BCM
3. Stuurslotsolenoïde 11. Aanvraagschakelaar portier 

bestuurderszijde
19. ECM

4. Contactslotknop 12. Aanvraagschakelaar portier 
passagierszijde

20. TCM (model met A/T)

5. Waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in 
contactslot"

13. Aanvraagschakelaar achterklep 21. TCM (model met semi-automatische 
transmissie)

6. Antenne portier bestuurderszijde 14. Portiervergrendelingsschakelaar 
bestuurderszijde

7. Antenne portier passagierszijde 15. Portiervergrendelingsschakelaar 
passagierszijde



Keyless startsysteem: 10E-9

Diagnose-informatie en -procedures

Voorzorgsmaatregelen bij storingzoeken
U4RS0BA504001

• Het keyless startsysteem verzendt en ontvangt 
gegevens via radiogolven. Daarom kan het zijn dat 
het systeem niet goed functioneert als wordt 
geprobeerd de portiervergrendelingsfunctie en de 
motorstartfunctie van het keyless startsysteem te 
gebruiken in de buurt van een plaats waar sterke 
radiogolven worden uitgezonden (TV- en 
radiozendstations, enz.).

• Diagnose-informatie die is opgeslagen in het keyless 
start-regelapparaat kan alleen worden gecontroleerd 
door het sleutelindicatielampje.

• Gebruik de storingzoekprocedure die is beschreven in 
“Controle keyless startsysteem: ”. Indien dit niet wordt 
gedaan, kan een verkeerde diagnose worden gesteld. 
(Het is bijvoorbeeld mogelijk dat tijdens de inspectie 
abusievelijk een verkeerde DTC in het geheugen van 
het keyless start-regelapparaat wordt vastgelegd.)

• Lees voorafgaand aan de inspectie 
“Voorzorgsmaatregelen voor Onderhoud aan het 
Elektrisch Circuit:  in hoofdstuk 00” en zorg dat u 
begrijpt wat daar staat geschreven.

• De communicatie met ECM, BCM, TCM (model met 
A/T of met semi-automatische transmissie), keyless 
start-regelapparaat en combinatiemeter, verloopt via 
het CAN-protocol (Controller Area Netwerk). (Voor 
bijzonderheden over CAN-communicatie voor het 
keyless start-regelapparaat, zie “CAN-communicatie 
van keyless startsysteem: ”. Behandel daarom de 
CAN-communicatielijn voorzichtig, zie 
“Voorzorgsmaatregelen voor het CAN-
Communicatiesysteem:  in hoofdstuk 00”.

• Vervanging van het keyless start-regelapparaat
Als het keyless start-regelapparaat wordt vervangen 
door een nieuw, zorg er dan voor ID-code van de 
afstandsbediening juist te registreren in het keyless 
start-regelapparaat, zie “Registratieprocedure voor 
ID-code afstandsbediening: ”.

• Vervanging door gebruikt keyless start-regelapparaat
Als een keyless start-regelapparaat dat is gebruikt in 
een ander voertuig wordt gemonteerd in het voertuig, 
registreer dan in het keyless start-regelapparaat 
zowel de ID-code van de afstandsbediening als de 
contactsleuteltranspondercode voor het 
startblokkeersysteem in de ECM. Voor de 
registratieprocedure van de 
contactsleuteltranspondercode, zie “Registratie van 
de contactsleutel:  in hoofdstuk 10C”.

Zelfdiagnosefunctie
U4RS0BA504002

Het keyless start-regelapparaat heeft een 
zelfdiagnosefunctie die de systeemonderdelen en de 
circuits bewaakt terwijl het keyless startsysteem in 
bedrijf is. Als het keyless start-regelapparaat een storing 
vaststelt in het systeem, slaat het apparaat het gebied 
waar deze storing zich heeft voorgedaan als DTC op in 
het geheugen. De DTC die is opgeslagen in het 
geheugen van het keyless start-regelapparaat wordt 
aangegeven doordat het sleutelindicatielampje in de 
combinatiemeter volgens een bepaald patroon gaat 
knipperen. Voor DTC-indicatie, zie “Aflezen van DTC’s: ” 
en voor de wisprocedure, zie “Wissen van DTC: ”.

Introductie diagnose keyless startsysteem
U4RS0BA504003

Om ervoor te zorgen dat het storingzoeken nauwkeurig 
en soepel verloopt, “Voorzorgsmaatregelen bij 
storingzoeken: ” in acht nemen en “Controle keyless 
startsysteem: ” volgen.



10E-10 Keyless startsysteem: 

Controle keyless startsysteem
U4RS0BA504004

Stap Actie Ja Nee
1 1) Noteer de bijzonderheden van het probleem. U kunt een 

vragenlijst gebruiken om de informatie overzichtelijk te 
noteren voor een correcte analyse en diagnose.

2) Controleer of het in de “Vragenlijst voor de klant 
(voorbeeld): ” beschreven probleem zich werkelijk 
voordoet in het voertuig. (Bespreek dit indien mogelijk 
samen met de klant.)
Voer de “Inspectie van de werking van het keyless 
startsysteem: ”-procedure uit om te controleren of het 
symptoom dat zich heeft voorgedaan al dan niet 
abnormaal is.

3) Lees DTC’s af, zie “Aflezen van DTC’s: ” en noteer 
DTC('s).

4) DTC's wissen als er DTC's aanwezig zijn, zie “Wissen 
van DTC: ” en lees dan opnieuw DTC's af.

Worden er nog DTC's waargenomen?

Ga naar stap 2. Ga naar stap 3.

2 1) Controleren en repareren, zie de van toepassing zijnde 
“Diagnosecodetabel: ”.

Zijn de controle en de reparatie uitgevoerd?

Ga naar stap 5. Controleer en repareer 
het (de) defecte 
onderdeel (onderdelen) 
en ga naar stap 5.

3 1) Basisonderdelen inspecteren en repareren, zie 
“Symptoomdiagnose van het keyless startsysteem: ”.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen) en ga naar 
stap 5.

Ga naar stap 4.

4 1) Controleer op sporadische storingen, zie 
“Intermitterende en slechte verbindingen controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

Wordt een abnormale conditie vastgesteld?

Repareer of vervang het 
(de) defecte onderdeel 
(onderdelen) en ga naar 
stap 5.

Ga naar stap 5.

5 1) Controleer of het probleem is opgelost en het keyless 
startsysteem geen anomalieën vertoont. Indien de 
reparatie betrekking had op de DTC, moet de DTC 
eenmaal worden gewist en controleer vervolgens of er 
geen DTC meer wordt aangegeven.

Wordt een storingssymptoom, een DTC of een anomalie 
waargenomen?

Ga naar 2) van stap 1 
en voer het 
storingzoeken opnieuw 
uit.

Einde.



Keyless startsysteem: 10E-11

Vragenlijst voor de klant (voorbeeld)
U4RS0BA504005

Naam klant:

Uitgiftedatum:

Symptomen van het
probleem

Frequentie van het probleem

Omstandigheden

Diagnosecode

Inschrijvingsdatum: Storingsdatum: Kilometerstand:

Model: VIN:

Motor kan niet worden gestart door aan de
contactknop te draaien

Alle portieren kunnen niet worden vergrendeld/
ontgrendeld met alle schakelaars

Overige
Continu/sporadisch (  keren per dag, maand)
 / Overige

Weer:
Mooi / Bewolkt / Regen / Sneeuw / Overige
Temperatuur:

In de buurt van krachtige radiogolven uitgezonden
door een TV-zender, radiozender, enz.

Ja / Nee

Eerste controle:

Tweede controle:

Normale code/storingscode (                 )

Normale code/storingscode (                 )

˚F (    ˚C)

I4RS0BA50036D-01



10E-12 Keyless startsysteem: 

Controle sleutelindicatielampje
U4RS0BA504006

Duw de contactslotknop (2) van het stuurslot (1) in en 
controleer of het sleutelindicatielampje (3) in de 
combinatiemeter rood of blauw oplicht. Als het niet 
oplicht, ga dan naar “Controle circuit 
sleutelindicatielampje (het sleutelindicatielampje gaat 
niet branden wanneer de contactslotknop wordt 
ingedrukt): ”.

Aflezen van DTC’s
U4RS0BA504007

1) Controleer of alle portieren zijn gesloten.
2) Open het portier en het raam aan de 

bestuurderszijde.
3) Controleer of de contactsleutel niet in de 

contactsleutelcilinder steekt. Verwijder de sleutel in 
dat geval.

4) Voer “Controle sleutelindicatielampje: ” uit.
5) Sluit het portier aan de bestuurderszijde en voer 

binnen 15 seconden daarna de stappen a) tot en met 
e) uit, zie hieronder.
a) Steek de contactsleutel in de 

contactsleutelcilinder (2).
b) Verwijder de contactsleutel uit de 

contactsleutelcilinder.
c) Herhaal stappen a) en b) twee maal.
d) Steek de contactsleutel in de 

contactsleutelcilinder.
e) Druk 4 maal op de aanvraagschakelaar (3) van 

het portier aan de bestuurderszijde.
Aan het einde van stap e) klinkt de zoemtoon 
twee maal ter informatie dat de 
storingzoekmodus is begonnen.

3

1

2

I4RS0BA50008-01

2

1

3

I4RS0BA50009-02



Keyless startsysteem: 10E-13

6) Kijk naar het knipperpatroon van het 
sleutelindicatielampje (1) dat de DTC aangeeft zoals 
getoond in onderstaand voorbeeld, en noteer de 
code. Wanneer meer dan 2 DTC’s in het geheugen 
zijn vastgelegd, wordt het knipperen voor iedere 
DTC drie maal herhaald en het knipperen begint bij 
de DTC met het laagste nummer.

OPMERKING

Ga naar “Geen DTC-detectie na het uitvoeren 
van de DTC-controle: ” in het geval dat een 
DTC wordt vastgesteld na het uitvoeren van 
de bovengenoemde procedure.
 

7) Verwijder na het voltooien van de controle de 
contactsleutel uit de contactsleutelcilinder.

[A]: DTC Nr. 12 (Normaal) K: Sleutelindicatielampje
[B]: DTC Nr. 52 a: 0,3 seconden
H: Sleutelindicatielampje op ON b: 1,0 seconden
L: Sleutelindicatielampje op OFF c: 3,0 seconden

b caa

[A]

H

L

H

L

[B]
5 2

ba ca

21 1

ba a

2

1
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10E-14 Keyless startsysteem: 

Diagnosecodetabel
U4RS0BA504008

Wissen van DTC
U4RS0BA504009

1) Voer stappen 1) tot 5) uit van de DTC-controleprocedure en laat de DTC's aangegeven worden.
2) Open het portier aan de bestuurderszijde.
3) Sluit het portier aan de bestuurderszijde en voer binnen 10 seconden daarna de stappen a) tot c) uit, zie 

hieronder.
a) Druk op de ontgrendelzijde (3) van de handmatige portiervergrendelingsschakelaar (1) aan de 

bestuurderszijde.
b) Druk op de vergrendelzijde (2) van de handmatige portiervergrendelingsschakelaar aan de bestuurderszijde.
c) Herhaal stappen a) en b) 3 maal.

Aan het einde van stap c) worden DTC's gewist en de sleutelindicatielamp geeft DTC nr. 12 (normaal) aan.

4) Verwijder na het voltooien van het wissen van de DTC's, de contactsleutel uit de contactsleutelcilinder.

DTC (knipperpatroon of 
sleutelindicatielampje)

Vastgestelde onderdelenstoring Conditie van detectie

) 11 Communicatiefout met stuurslot Er is geen communicatie beschikbaar tussen het 
keyless start-regelapparaat en het stuurslot

12 — Normaal (Er is geen storings-DTC vastgesteld)

) 13
Signaalfout ontgrendelen van 
stuurslot

Het slotontgrendelingssignaal is uitgevoerd naar 
het stuurslot, maar niet ingevoerd door het 
stuurslot

) 14 Storing stuurslot Stuurslot kan niet ontgrendeld worden door 
temperatuurstijging van het stuurslot

) 21 Interne fout in keyless start-
regelapparaat (Leesfout EEPROM)

Gegevens kunnen niet gelezen worden uit het 
geheugen van het keyless start-regelapparaat

) 22 Interne fout in keyless start-
regelapparaat (Schrijffout EEPROM)

Gegevens kunnen niet geschreven worden in het 
geheugen van het keyless start-regelapparaat

) 31 Communicatie met BCM verloren Keyless start-regelapparaat kan via CAN 
verzonden gegevens van BCM niet ontvangen

) 33 Communicatiebus van regelapparaat 
uit

Er is geen communicatie beschikbaar met alle 
regelapparaten die zijn aangesloten met CAN

) 51 Storing aanvraagschakelaar portier 
bestuurderszijde

Ingangssignaal van aanvraagschakelaar portier 
bestuurderszijde blijft ON, ongewijzigd

) 52 Storing aanvraagschakelaar portier 
passagierszijde

Ingangssignaal van aanvraagschakelaar portier 
passagierszijde blijft ON, ongewijzigd

) 53 Storing aanvraagschakelaar 
achterklep

Ingangssignaal van aanvraagschakelaar 
achterklep blijft ON, ongewijzigd

1

3

2
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Keyless startsysteem: 10E-15

Symptoomdiagnose van het keyless startsysteem
U4RS0BA504010

Portiervergrendelingsfunctie van keyless startsysteem

OPMERKING

Alvorens de procedure voor het storingzoeken in de portiervergrendelingsfunctie van het keyless 
startsysteem, controleren of de centrale portiervergrendeling goed werkt, zie “Inspectie van de 
werking van de centrale portiervergrendeling:  in hoofdstuk 9F”. Als de centrale portiervergrendeling 
niet goed werkt, ga dan naar “Symptoomdiagnose van de centrale portiervergrendeling:  in hoofdstuk 
9F”.
 

Functie motorstart zonder sleutel

OPMERKING

Controleer alvorens de symptoomdiagnoseprocedure voor het keyless startsysteem uit te voeren of 
de motor start met de contactsleutel. Als de motor niet kan worden gestart met de contactsleutel, ga 
dan naar “Onderzoeken van motorsymptomen:  in hoofdstuk 1A”.
 

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
Alle portieren 
kunnen niet worden 
vergrendeld/
ontgrendeld door 
alle 
portieraanvraagsch
akelaars

Circuitzekering(en) gesprongen Vernieuw de zekering(en) en controleer op kortsluiting.
Batterij afstandsbediening leeg Vervang de batterij.
Afstandsbediening defect Controleer de werking van de afstandsbediening, zie 

“Inspectie afstandsbediening: ”.
Defecte bedrading of 
massaverbinding

Repareer het circuit.

Antenne's of keyless start-
regelapparaat defect

Controleer de ingangs- en uitgangssignalen van het 
keyless start-regelapparaat, zie “Inspectie keyless start-
regelapparaat en bijbehorende circuits: ”.

BCM defect Controleer ingangs- en uitgangssignaal van de BCM, zie 
“Inspecteren van de BCM en bijbehorende circuits:  in 
hoofdstuk 10B”.

Alle portieren 
kunnen niet worden 
vergrendeld/
ontgrendeld door 
een van de 
portieraanvraagsch
akelaars

Aanvraagschakelaar defect Controleer de werking van de aanvraagschakelaar, zie 
“Inspectie aanvraagschakelaar voorportier 
(bestuurderszijde en passagierszijde) achterklep: ”.

Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer het circuit.

Antenne's of keyless start-
regelapparaat defect

Controleer de ingangs- en uitgangssignalen van het 
keyless start-regelapparaat, zie “Inspectie keyless start-
regelapparaat en bijbehorende circuits: ”.

BCM defect Controleer ingangs- en uitgangssignaal van de BCM, zie 
“Inspecteren van de BCM en bijbehorende circuits:  in 
hoofdstuk 10B”.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel / Zie
De motor kan niet 
worden gestart 
door de 
contactslotknop te 
draaien

Circuitzekering(en) gesprongen Vernieuw de zekering(en) en controleer op kortsluiting.
Batterij afstandsbediening leeg Vervang de batterij.
Afstandsbediening defect Controleer de werking van de afstandsbediening, zie 

“Inspectie afstandsbediening: ”.
Stuurslot defect Controleer de werking van het stuurslot, zie “Inspectie 

stuurslot: ”.
Defecte bedrading of 
massaverbinding.

Repareer het circuit.

Antenne's of keyless start-
regelapparaat defect

Controleer de ingangs- en uitgangssignalen van het 
keyless start-regelapparaat, zie “Inspectie keyless start-
regelapparaat en bijbehorende circuits: ”.

ECM defect Controleer ingangs- en uitgangssignaal van de ECM, zie 
“Inspecteren van de ECM en de bijbehorende circuits:  in 
hoofdstuk 1A”.



10E-16 Keyless startsysteem: 

Inspectie van de werking van het keyless 
startsysteem

U4RS0BA504011
Werking motorstart zonder sleutel

1) Ga in de bestuurdersstoel zitten met de 
afstandsbediening bij u.

2) Controleer of alle portieren gesloten zijn en of de 
contactsleutel niet in de contactslotcilinder steekt.

3) Controleer of de contactslotknop gedraaid kan 
worden uit de vergrendelde stand terwijl u de 
contactslotknop (1) van het stuurslot ingedrukt 
houdt.
Als het sleutelindicatielampje (2) in de 
combinatiemeter blauw oplicht en de 
contactslotknop kan in deze controle uit de 
vergrendelde stand worden gedraaid, dan is de 
werking van het keyless startsysteem in orde.
Als het sleutelindicatielampje in de combinatiemeter 
rood oplicht en de contactslotknop kan in deze 
controle niet uit de vergrendelde stand worden 
gedraaid, ga dan naar “Controle keyless 
startsysteem: ”.

OPMERKING

Als de contactslotknop 5 seconden of langer 
ingedrukt wordt, treedt de functie in werking 
die de solenoïde die het stuurslot 
ontgrendelt, beschermt tegen hitte. Dan stopt 
het stuurslot met de energietoevoer naar de 
solenoïde waardoor de contactslotknop niet 
gedraaid kan worden. Tegelijkertijd gaat het 
sleutelindicatielampje in de combinatiemeter 
uit. Haal in dat geval uw hand eenmaal af van 
de contactslotknop en bedien deze opnieuw.
 

1

2
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Keyless startsysteem: 10E-17

Werking portiervergrendeling (keyless 
startsysteem)

U4RS0BA504012

1) Controleer of alle portiervergrendelingen 
ontgrendeld zijn en of alle portieren gesloten zijn.

2) Controleer, met de afstandsbediening waarvan de 
ID-code is geregistreerd in het keyless start-
regelapparaat bij u dragend, of alle portieren 
vergrendeld worden als u op eenmaal op de 
aanvraagschakelaar van het portier van de 
bestuurder drukt.

3) Controleer of het portier van de bestuurder, de 
passagier of de achterklep ontgrendeld wordt door 
eenmaal op de betreffende aanvraagschakelaar te 
drukken.

4) Controleer of alle portieren ontgrendeld worden door 
nogmaals op de aanvraagschakelaar die is ingedrukt 
in stap 3) te drukken.

OPMERKING

Als het portier waarvan de 
aanvraagschakelaar is ingedrukt wordt 
geopend/gesloten voordat stap 4) is 
uitgevoerd, worden alle portieren niet 
ontgrendeld, zelfs als stap 4) wordt 
uitgevoerd. Als stap 4) wordt uitgevoerd 
nadat het portier is geopend/gesloten wordt 
alleen het portier waarvan de 
aanvraagschakelaar werd ingedrukt 
vergrendeld.
 

Inspectie keyless start-regelapparaat en bijbehorende circuits
U4RS0BA504013

Het keyless start-regelapparaat en de bijbehorende circuits kunnen gecontroleerd worden door de spanning en 
weerstand te meten bij de stekkers van het keyless start-regelapparaat.

LET OP!
 

Het keyless start-regelapparaat kan niet zelf worden gecontroleerd. Het is ten stelligste verboden een 
voltmeter of ohmmeter aan te sluiten op het keyless start-regelapparaat terwijl de koppeling is 
losgemaakt.
 

Spanningscontrole

1) Maak de negatieve kabel (–) los van de accu.
2) Verwijder het keyless start-regelapparaat uit de carrosserie, zie “Keyless start-regelapparaat uitbouwen en 

monteren: ”.
3) Sluit de stekker aan op de keyless start-regeleenheid.
4) Controleer de spanning bij ieder aansluitingnummer van de aangesloten stekkers.

I4RS0BA50013-01



10E-18 Keyless startsysteem: 

OPMERKING

• Aangezien de spanning bij de aansluitingen wordt beïnvloed door de accuspanning, moet eerst 
worden gecontroleerd of de accuspanning 11 V of hoger is wanneer het contactslot op ON staat.

• Een spanning die wordt aangeduid met een sterretje(*) is een impulssignaal en kan niet worden 
gemeten met een voltmeter.

 

1234567891011141516
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181920

[A]

I4RS0BA50014-02

[A]: Stekker keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde)

Aansluiting
nummer

Circuit
Normale 
spanning

Toestand

G42-1 Antenne portier bestuurderszijde (–) Zie “Referentiegolfvorm nr. 1: ”G42-2 Antenne portier bestuurderszijde (+)
G42-3 Antenne achterklep (–) Zie “Referentiegolfvorm nr. 1: ”G42-4 Antenne achterklep (+)
G42-5 Middenantenne (–) Zie “Referentiegolfvorm nr. 2: ”G42-6 Middenantenne (+)
G42-7 Bagageruimteantenne (–) Zie “Referentiegolfvorm nr. 3: ”G42-8 Bagage-antenne (+)
G42-9 Massa voor keyless start-regelapparaat 0 – 1 V Contactslot staat in alle standen

G42-10 Voeding 10 – 12 V Contactslot staat in alle standen

G42-11 Contactslot (ACC-signaal)
10 – 12 V Contactslot staat in stand ACC of ON

0 – 1 V Contactslot staat in een andere stand dan 
de stand ACC of ON

G42-12 — — —
G42-13 — — —

G42-14 Contactslot (Waarschuwingssignaal "sleutel 
nog in contactslot")

10 – 12 V Steek de contactsleutel in de 
contactsleutelcilinder.

0 – 1 V Haal de contactsleutel uit de 
contactsleutelcilinder.

G42-15 Contactslot (ON-signaal)
10 – 12 V Contactslot staat in stand ON

0 – 1 V Contactslot staat in een andere stand dan 
de stand ON

G42-16 Aanvraagschakelaar portier 
bestuurderszijde

10 – 12 V Aanvraagschakelaar van het portier aan 
de bestuurderszijde is niet ingedrukt

0 – 1 V Aanvraagschakelaar van het portier aan 
de bestuurderszijde is ingedrukt

G42-17 — — —



Keyless startsysteem: 10E-19

G42-18 CAN-communicatieleiding (laag) voor 
combinatiemeter Zie “Referentiegolfvorm nr. 4: ”

G42-19 CAN-communicatieleiding (hoog) voor 
combinatiemeter

G42-20 Stroomvoorziening voor stuurslot 4 – 6 V Permanent
G42-21 — — —
G42-22 — — —
G42-23 Antenne portier passagierszijde (–) Zie “Referentiegolfvorm nr. 1: ”G42-24 Antenne portier passagierszijde (+)
G42-25 — — —
G42-26 — — —
G42-27 — — —
G42-28 — — —

G42-29 Signaal voor stuurslot 4 – 6 V Contactslot is in een andere stand dan ON 
en OFF

Zie “Referentiegolfvorm nr. 5: ”
G42-30 Massa voor stuurslot 0 – 1 V Permanent
G42-31 — — —

G42-32 Aanvraagschakelaar achterklep
10 – 12 V Aanvraagschakelaar van de achterklep is 

in een andere stand dan de ON-stand

0 – 1 V Aanvraagschakelaar van de achterklep is 
in de ON-stand

G42-33 Portiervergrendelingsschakelaar 
bestuurderszijde

0 – 1 V

Het portier aan de bestuurderszijde is in de 
ontgrendelde stand en het portier aan de 
passagierszijde is in de vergrendelde 
stand

4 – 6 V Bestuurders- en passagiersportieren zijn in 
de vergrendelde stand

Zie “Referentiegolfvorm nr. 6: ”

G42-34 Contactslotknop
10 – 12 V Als gedrukt wordt op de contactslotknop 

van het stuurslot

0 – 1 V Als de contactslotknop van het stuurslot 
losgelaten wordt

G42-35 — — —

G42-36 Aanvraagschakelaar portier 
passagierszijde

10 – 12 V
Aanvraagschakelaar van het portier aan 
de passagierszijde is in een andere stand 
dan de ON-stand

0 – 1 V Aanvraagschakelaar van het portier aan 
de passagierszijde is in de ON-stand

G42-37 Portiervergrendelingsschakelaar 
passagierszijde

0 – 1 V

Het portier aan de passagierszijde is in de 
ontgrendelde stand en het portier aan de 
bestuurderszijde is in de vergrendelde 
stand

4 – 6 V Bestuurders- en passagiersportieren zijn in 
de vergrendelde stand

Zie “Referentiegolfvorm nr. 6: ”
G42-38 — — —
G42-39 — — —
G42-40 — — —

Aansluiting
nummer

Circuit
Normale 
spanning

Toestand



10E-20 Keyless startsysteem: 

Referentiegolfvorm nr. 1
Verzoeksignalen antenne's portieren bestuurder en 
passaagier en achterklep (verzoeksignaal (1) verzonden 
door iedere portierantenne als de aanvraagschakelaar 
van ieder portier wordt ingedrukt)

Referentiegolfvorm nr. 2
Signaal middenantenne
(Verzoeksignaal (1) verzonden door middenantenne als 
de aanvraagschakelaar van ieder portier wordt 
ingedrukt)

Meetaansluiting Antenne portier bestuurderszijde
• CH1: “G42-2” naar “G42-9”
• CH2: “G42-1” naar “G42-9”
Antenne portier passagierszijde
• CH1: “G42-24” naar “G42-9”
• CH2: “G42-23” naar “G42-9”
Antenne achterklep
• CH1: “G42-4” naar “G42-9”
• CH2: “G42-3” naar “G42-9”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5V/DIV
TIJD: 40 ms/DIV

Meetconditie Verzoekschakelaar van ieder 
portier is ingedrukt met de 
afstandsbediening bijgedragen

I4RS0BA50015-02

Meetaansluiting CH1: “G42-6” naar “G42-9”
CH2: “G42-5” naar “G42-9”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV, CH2: 5 V/DIV
TIJD: 20 ms/DIV

Meetconditie • Contactslotknop van het 
stuurslot is ingedrukt

• Een van de portieren wordt 
geopend

• Aanvraagschakelaar van ieder 
portier is ingedrukt

I4RS0BA50016-02



Keyless startsysteem: 10E-21

Referentiegolfvorm nr. 3
Signaal antenne bagageruimte
(Verzoeksignaal (1) verzonden door bagageruimte-
antenne als de aanvraagschakelaar van ieder portier 
wordt ingedrukt)

Referentiegolfvorm nr. 4
Signalen CAN-communicatieleiding voor 
combinatiemeter
(CAN-signaal gecommuniceerd tussen keyless start-
regelapparaat en combinatiemeter als het contactslot op 
ON is gedraaid)

Referentiegolfvorm nr. 5
Signaal stuurslot
(Signaal (1) gecommuniceerd tussen keyless start-
regelapparaat en stuurslot als de hieronder beschreven 
meetconditie van toepassing is)

Meetaansluiting CH1: “G42-8” naar “G42-9”
CH2: “G42-7” naar “G42-9”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 10 V/DIV, CH2: 10 V/DIV
TIJD: 20 ms/DIV

Meetconditie • Een van de portieren wordt 
geopend

• Aanvraagschakelaar van ieder 
portier is ingedrukt

Meetaansluiting CH1: “G42-19” naar “G42-9”
CH2: “G42-18” naar “G42-9”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV, CH2: 1V/DIV
TIJD: 40 µs/DIV

Meetconditie Contactslot staat in stand ON

1. Signaal CAN-communicatieleiding (hoog)
2. Signaal CAN-communicatieleiding (laag)

I4RS0BA50017-02

I4RS0BA50018-02

Meetaansluiting CH1: “G42-29” naar “G42-9”
Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 5 V/DIV
TIJD: 20 ms/DIV

Meetconditie • Contactslotknop van het 
stuurslot is ingedrukt

• Een van de portieren wordt 
geopend

• Aanvraagschakelaar van ieder 
portier is ingedrukt

I4RS0BA50019-02



10E-22 Keyless startsysteem: 

Referentiegolfvorm nr. 6
Signalen portiervergrendelingsschakelaar 
bestuurderszijde en passagierszijde
(Signaal (1) dat status van 
portiervergrendelingsschakelaar aangeeft dat het 
keyless start-regelapparaat ontvangt van de BCM)
Meetaansluiting Portiervergrendelingsschakelaar 

bestuurderszijde
• CH1: “G42-33” naar “G42-9”
Portiervergrendelingsschakelaar 
passagierszijde
• CH2: “G42-37” naar “G42-9”

Instelling van 
oscilloscoop

CH1: 1 V/DIV
TIJD: 4 ms/DIV

Meetconditie Portiervergrendelingsschakelaar 
bestuurderszijde
• Bestuurdersportier is in de 

vergrendelde stand
• Passagiersportier is in de 

ontgrendelde stand
Portiervergrendelingsschakelaar 
passagierszijde
• Bestuurdersportier is in de 

ontgrendelde stand
• Passagiersportier is in de 

vergrendelde stand

I4RS0BA50020-02



Keyless startsysteem: 10E-23

Geen DTC-detectie na het uitvoeren van de DTC-controle
U4RS0BA504022

Elektrisch schema

Beschrijving
Het keyless start-regelapparaat stelt de DTC vast aan de hand van signalen van de waarschuwing "sleutel nog in 
contactslot" en de aanvraagschakelaars van het portier aan de bestuurderszijde. Het keyless start-regelapparaat laat 
het sleutelindicatielampje in de combinatiemeter aan en uit knipperen middels CAN-communciatie.

Storingzoeken

BLK/ORNG42-9

G42-15

G42-14

G42-16

G42-20
G42-29
G42-30

G42-10

G42-34

G42-11 BLU/WHT

WHT/RED

WHT/RED

WHT/RED

PPL

RED/BLK

5V
5V5V5V

5V 12V

12V

WHT
RED

WHT
RED

G42-18
G42-19

G28-9
G28-7

BLU/YEL

ORN

BLK/YEL
BRN/YEL
BRN G22-3

G22-1

G22-2 G22-5

G22-4

G22-6

G22-7
G22-8

WHT/RED

WHT/RED

G28-32

6

7

8

1
2

4

5

3
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[A]

I4RS0BA50035-01

[A]: Stekker keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Stuurslotsolenoïde 6. Aanvraagschakelaar portier 
bestuurderszijde

1. Keyless start-regelapparaat 4. Contactslotknop 7. Combinatiemeter
2. Stuurslot 5. Waarschuwingsschakelaar 

"sleutel nog in contactslot"
8. Sleutelindicatielampje

Stap Actie Ja Nee
1 Controle voedings- en massacircuit combinatiemeter

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan er andere waarschuwingslampjes dan het 
sleutelindicatielampje in de combinatiemeter aan?

Ga naar stap 2. Controleer de 
hoofdzekering, de 
circuitzekering, de 
voeding van de 
combinatiemeter en het 
massacircuit.

2 Controle aanvraagschakelaar portier bestuurderszijde 
en bijbehorend circuit

1) Controleer de aanvraagschakelaar van het portier aan 
de bestuurderszijde en het bijbehorende circuit, zie 
“DTC Nr. 51 / Nr. 52 / Nr. 53: Storing 
aanvraagschakelaar bestuurderszijde / passagierszijde / 
achterklep: ”.

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 3. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.



10E-24 Keyless startsysteem: 

3 Controle waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in 
contactslot" en bijbehorend circuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker van het contactslot los.
3) Controleer de werking van de waarschuwingsschakelaar 

"sleutel nog in contactslot", zie “Inspectie contactslot:  in 
hoofdstuk 9C”.

4) Indien in orde, controleer op stroomonderbreking, 
kortsluiting en hoge weerstand in het circuit van de 
waarschuwingsschakelaar "sleutel nog in contactslot".

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 4. Repareer of vervang het 
defecte onderdeel.

4 Voedings- en massacircuit van het keyless start-
regelapparaat

1) Controleer de toestand van het voedings- en 
massacircuit van het keyless start-regelapparaat, zie 
“Controle voedings- en massacircuit van het keyless 
start-regelapparaat: ”.

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het circuit.

5 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op korsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer het circuit.

Stap Actie Ja Nee



Keyless startsysteem: 10E-25

Controle circuit sleutelindicatielampje (het sleutelindicatielampje gaat niet branden wanneer de 
contactslotknop wordt ingedrukt)

U4RS0BA504014
Elektrisch schema

Beschrijving
Als de contactslotknop wordt ingedrukt, licht het sleutelindicatielampje blauw op als u de in het keyless start-
regelapparaat geregistreerde afstandsbediening bij u draagt en het licht rood op als u een niet in het keyless start-
regelapparaat geregistreerde afstandsbediening bij u draagt of als u geen afstandsbediening bij u draagt.

G42-14

G42-20
G42-29
G42-30

G42-34

WHT/RED

WHT/RED

5V
5V5V5V

BLK/ORN G42-9

G42-15

G42-10

G42-11BLU/WHT

WHT/RED

WHT/RED

RED/BLK

5V12V

WHT
RED

WHT
RED

G42-18
G42-19

G28-9
G28-7

G28-32

BLU/YEL

ORN

BLK/YEL
BRN/YEL
BRN G22-3

G22-1

G22-2 G22-5

G22-4

G22-6

G22-7
G22-8

WHT/RED

WHT/RED
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[A]

I4RS0BA50021-01

[A]: Stekker keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 4. Stuurslot
1. Keyless start-regelapparaat 5. Stuurslotsolenoïde
2. Combinatiemeter 6. Waarschuwingsschakelaar 

"sleutel nog in contactslot"
3. Sleutelindicatielampje 7. Contactslotknop



10E-26 Keyless startsysteem: 

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Controle voedings- en massacircuit combinatiemeter

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan er andere waarschuwingslampjes dan het 
sleutelindicatielampje in de combinatiemeter aan?

Ga naar stap 2. Controleer de 
hoofdzekering, de 
circuitzekering, de 
voeding van de 
combinatiemeter en het 
massacircuit.

2 Controle voedings- en massacircuit van het keyless 
start-regelapparaat

1) Controleer de toestand van het voedings- en 
massacircuit van het keyless start-regelapparaat, zie 
“Controle voedings- en massacircuit van het keyless 
start-regelapparaat: ”.

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 3. Repareer het circuit.

3 Controle contactslotknop van het stuurslot

1) Controleer de werking van de contactslotknop van het 
stuurslot, zie “Inspectie stuurslot: ”.

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 4. Vervang het stuurslot.

4 Controle bedradingsbundel

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Ontkoppel de stekker van de keyless start-regeleenheid, 

het stuurslot en de combinatiemeter.
3) Controleer op stroomonderbreking, kortsluiting of hoge 

weerstand in.
• Tussen de aansluiting “G22-2” van de stekker van het 

stuurslot en aansluiting “G42-34” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat

• Tussen de aansluiting “G28-7” van de stekker van de 
combinatiemeter en aansluiting “G42-19” van de 
stekker van het keyless start-regelapparaat

• Tussen de aansluiting “G28-9” van de stekker van de 
combinatiemeter en aansluiting “G42-18” van de 
stekker van het keyless start-regelapparaat

Is de lijn in orde?

Ga naar stap 5. Repareer het circuit.

5 Controle van de werking van het keyless startsysteem

1) Probeer, met de afstandsbediening waarvan de ID-code 
is geregistreerd in het keyless start-regelapparaat bij u 
dragend, de contactslotknop om te draaien.

Kan deze in een andere dan de "LOCK"-stand gedraaid 
worden?

Vervang de 
combinatiemeter.

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.



Keyless startsysteem: 10E-27

Controle voedings- en massacircuit van het keyless start-regelapparaat
U4RS0BA504015

Elektrisch schema

Storingzoeken

BLK/ORN G42-9

G42-15

G42-10

G42-11BLU/WHT

WHT/RED

RED/BLK

5V12V

1234567891011141516
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[A]

4

2
3

1

I4RS0BA50022-01

[A]: Stekker keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Circuitzekering
1. Keyless start-regelapparaat 4. Hoofdzekering
2. Contactslot

Stap Actie Ja Nee
1 Controleren van de zekering

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Controleer circuitzekering en hoofdzekering op toestand.

Zijn de zekeringen in orde?

Ga naar stap 2. Vervang de 
zekering(en) en 
controleer op 
kortsluiting.

2 Controle stroomvoorzieningscircuit

1) Ontkoppel de stekker van de keyless start-regeleenheid.
2) Controleer of de stekker van het keyless start-

regelapparaat goed is aangesloten aan de aansluitingen 
“G42-10”, “G42-11” en“G42-15”.

3) Indien de verbindingen in orde zijn, meet dan de 
spanning tussen de volgende aansluitingen.
• Als het contactslot in de OFF-stand staat.

Tussen de aansluiting “G42-10” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat en de 
carrosseriemassa: 10 – 14 V

• Als het contactslot in de ACC-stand staat.
Tussen de aansluiting “G42-11” van het keyless start-
regelapparaat en de carrosseriemassa: 10 – 14 V

• Als het contactslot in de ON-stand staat.
Tussen de aansluiting “G42-15” van het keyless start-
regelapparaat en de carrosseriemassa: 10 – 14 V

Levert de controle het gewenste resultaat op?

Ga naar stap 3. Repareer het 
voedingscircuit.



10E-28 Keyless startsysteem: 

DTC Nr. 11: Communicatiefout met stuurslot
U4RS0BA504016

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Draai de contactslotknop terwijl u de contactslotknop indrukt.
3) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

3 Controle massacircuit

1) Controleer of de stekker van het keyless start-
regelapparaat goed is aangesloten aan de aansluiting 
“G42-9”.

2) Indien de verbinding goed is, meet de weerstand tussen 
de aansluiting "G42-9" van de stekker van het keyless 
start-regelapparaat en de carrosseriemassa.

Is de weerstand 1 Ω of minder?

De voedings- en 
massacircuits zijn in 
orde.

Repareer het 
massacircuit.

Stap Actie Ja Nee

5V

G42-20

G42-29

G42-30

G22-3

G22-7

G22-8

1234567891011141516
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181920

5V

5V

BRN

BRN/YEL

BLK/YEL

5V

2

1

[A]

I4RS0BA50023-01

[A]: Stekker "G42" keyless start-regelapparaat (gezien vanaf 
bedradingsbundelzijde)

1. Keyless start-regelapparaat
2. Stuurslot

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is geen communicatie beschikbaar tussen het 
keyless start-regelapparaat en het stuurslot

• Stuurslot en bijbehorend circuit
• Keyless start-regelapparaat



Keyless startsysteem: 10E-29

Storingzoeken

DTC Nr. 13 / Nr. 14: Signaalfout ontgrendelen van stuurslot / Storing stuurslot
U4RS0BA504017

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Draai de contactslotknop terwijl u de contactslotknop indrukt.
3) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle keyless startsysteem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle 

keyless startsysteem: ”.
2 Controle circuit stuurslot

1) Ontkoppel de stekker van de keyless start-regeleenheid.
2) Controleer of de stekker van het keyless start-

regelapparaat goed is aangesloten aan de aansluitingen 
“G42-20”, “G42-29” en“G42-30”.

3) Indien in orde, controleer op stroomonderbreking, 
kortsluiting en hoge weerstand in ieder circuit.
• Tussen de aansluiting “G22-3” van de stekker van het 

stuurslot en aansluiting “G42-20” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat

• Tussen de aansluiting “G22-7” van de stekker van het 
stuurslot en aansluiting “G42-29” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat

• Tussen aansluiting “G22-8” van de stekker van het 
stuurslot en de carrosseriemassa

Is ieder circuit in orde?

Ga naar stap 3. Repareer het circuit.

3 Controle voedingsspanning stuurslot

1) Sluit de stekker aan op de keyless start-regeleenheid.
2) Meet de spanning tussen de aansluiting "G22-3" van de 

stekker van het stuurslot en de carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 4 – 6 V?

Vervang het stuurslot. Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC Nr. 13:
Het slotontgrendelingssignaal is uitgevoerd naar het stuurslot, 
maar er is geen slotontgrendelingssignaal ingevoerd door het 
stuurslot.
(bedradingsbundel is normaal)
DTC Nr. 14:
Het slotontgrendelingssignaal is uitgevoerd naar het stuurslot, 
maar het stuurslot wordt niet ontgrendeld vanwege een 
temperatuurstijging van het solenoïde van het stuurslot en er is 
geen slotontgrendelingssignaal ingevoerd.
(bedradingsbundel is normaal)

• Stuurslot



10E-30 Keyless startsysteem: 

Storingzoeken
Vervang het stuurslot en controleer opnieuw.

OPMERKING

DTC Nr. 13 wordt ingesteld in het geval dat er een keyless start-regelapparaat is gemonteerd dat is 
gebruikt in een ander voertuig en de ID-code is erin geregistreerd maar de transpondercode van het 
contactslot is niet geregistreerd in de ECM. Registreer daarom de transpondercode van het contactslot 
in de ECM alvorens het stuurslot te vervangen als DTC nr. 13 wordt vastgesteld.
 

DTC Nr. 21 / Nr. 22: Interne fout in keyless start-regelapparaat (Leesfout EEPROM) / (Schrijffout 
EEPROM)

U4RS0BA504018
Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Draai de contactslotknop terwijl u de contactslotknop indrukt.
3) Druk op de aanvraagschakelaar van ieder portier.
4) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Storingzoeken
Monteer een werkend keyless start-regelapparaat en controleer opnieuw.

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC Nr. 21:
Gegevens kunnen niet gelezen worden uit het geheugen van het 
keyless start-regelapparaat.
DTC Nr. 22:
Gegevens kunnen niet geschreven worden in het geheugen van 
het keyless start-regelapparaat.

• Keyless start-regelapparaat



Keyless startsysteem: 10E-31

DTC Nr. 31: Communicatie met BCM verloren
U4RS0BA504019

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
WHT

E23-3
E23-18

RED
WHT

C37-13
C37-12

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

E46-1

G37-4

G42-19
G42-18

G28-8
G28-10 G37-2

C34-7

E46-2

C34-17

1

2

4

5 6

[C]

2 1

[A] E23

G42

C37

34
1819

5671011
1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33

11213
23
834

1819
5671011

1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

262728
15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33

1213
23
8

[B]

[E]

[D]

6 5
1615141312 11

4 3

2423 2122
10 9 8 7

2 1

1920 1817

C34

1716
2625

1514
6 5 34 2

1312
232224

1110 9
212019

8 7
18

1

C35

[F]

161514191817 13121110 9 8
7 6 5 4 3 2 1

2 1
4 8 7 6 5 3

C52

2627 25 232224 2120
3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928

9 8 7
6 5 4 3 2 1

G28

12345678910111213141516
17181920212223242526272829303132

1245 367891011
1213141516171819202122

G37E46

1245 367
891011121314

RED
WHTC52-2

C52-1

3

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

G28-9
G28-7

I4RS0BA50025-01

[A]: ECM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 1. ECM
[B]: Keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 2. TCM (model met A/T)
[C]: TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 3. TCM (model met semi-automatische transmissie)
[D]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 4. CM
[E]: TCM-stekker (model met A/T) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 5. Combinatiemeter
[F]: Stekker combinatiemeter (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 6. Keyless start-regelapparaat

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Keyless start-regelapparaat kan via CAN verzonden 
gegevens van BCM niet ontvangen

• CAN-communicatiecircuit
• Keyless start-regelapparaat
• Combinatiemeter
• BCM



10E-32 Keyless startsysteem: 

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Draai de contactsleutelknop terwijl u de contactsleutelknop indrukt.
3) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle keyless startsysteem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle 

keyless startsysteem: ”.
2 Aflezen van DTC’s

Is DTC Nr. 33 vastgesteld?

Ga naar “DTC Nr. 33: 
Communicatiebus van 
regelapparaat uit: ”.

Ga naar stap 3.

3 Aflezen van DTC’s

1) Controleer de BCM op DTC’s, zie “Aflezen van DTC’s:  
in hoofdstuk 10B”.

Is DTC U1073, DTC U1100 of DTC U1101 vastgesteld?

Ga naar de betrokken 
DTC-diagnosetabel.

Ga naar stap 4.

4 Controle werking sleutelindicatielampje

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Druk op de contactslotknop van het stuurslot.
3) Controleer werking van sleutelindicatielampje.

Gaat het sleutelindicatielampje branden?

Ga naar stap 5. Ga naar stap 7.

5 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Maak de stekkers van de BCM en de combinatiemeter 
los.

2) Controleer op goede aansluiting naar.
• de aansluitingen “G37-2” en “G37-4” van de BCM-

stekker
• aansluitingen “G28-8” en“G28-10” van de stekker van 

de combinatiemeter
3) Indien in orde, controleer op stroomonderbreking, 

kortsluiting en hoge weerstand in ieder circuit.
• Tussen de aansluiting “G37-2” van de stekker van de 

BCM en aansluiting “G28-10” van de stekker van 
combinatiemeter

• Tussen de aansluiting “G37-4” van de stekker van de 
BCM en aansluiting “G28-8” van de stekker van 
combinatiemeter

Is ieder circuit in orde?

Ga naar stap 6. Repareer het circuit.

6 Controle van het BCM-voedings- en -massacircuit

1) Controleer de toestand van het voedings- en 
massacircuit van de BCM, zie “Controleren van het 
BCM-voedings- en -massacircuit:  in hoofdstuk 10B”.

Is de lijn in orde?

Vervang door een goed 
werkende BCM 
(opgenomen in 
aftakbloksamenstel) en 
controleer opnieuw.

Repareer het circuit.

7 Controle van de werking van de combinatiemeter

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan andere waarschuwingslampjes branden?

Ga naar stap 7. Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
combinatiemeter. Indien 
het circuit in orde is, de 
combinatiemeter 
vervangen en opnieuw 
controleren.



Keyless startsysteem: 10E-33

8 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Ontkoppel de stekkers van het keyless start-
regelapparaat en de combinatiemeter.

2) Controleer op goede aansluiting naar.
• de aansluitingen “G42-18” en “G42-19” van de 

stekker van het keyless start-regelapparaat
• aansluitingen “G28-7” en“G28-9” van de stekker van 

de combinatiemeter
3) Indien in orde, controleer op stroomonderbreking, 

kortsluiting en hoge weerstand in ieder circuit.
• Tussen de aansluiting “G42-18” van de stekker van 

het keyless start-regelapparaat en aansluiting “G28-9” 
van de stekker van de combinatiemeter

• Tussen de aansluiting “G42-19” van de stekker van 
het keyless start-regelapparaat en aansluiting “G28-7” 
van de stekker van de combinatiemeter

Is ieder circuit in orde?

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer het circuit.
Stap Actie Ja Nee



10E-34 Keyless startsysteem: 

DTC Nr. 33: Communicatiebus van regelapparaat uit
U4RS0BA504020

Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

RED
WHT

E23-3
E23-18

RED
WHT

C37-13
C37-12

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

RED
WHT

E46-1

G37-4

G42-19
G42-18

G28-8
G28-10 G37-2

C34-7

E46-2

C34-17

1

2

4

5 6

[C]

2 1

[A] E23
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C37

34
1819

5671011
1720

4746495051

2122

52

1625
9

24
14
29

5557 54535960 58

2
262728

15
30

56 48
32 31343536374042 39384445 43 41 33
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1720

4746495051

2122

52

1625
9
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14
29
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262728
15
30
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32 31343536374042 39384445 43 41 33
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8

[B]

[E]

[D]

6 5
1615141312 11

4 3

2423 2122
10 9 8 7

2 1

1920 1817

C34

1716
2625

1514
6 5 34 2

1312
232224

1110 9
212019

8 7
18

1

C35

[F]

161514191817 13121110 9 8
7 6 5 4 3 2 1

2 1
4 8 7 6 5 3

C52

2627 25 232224 2120
3435 33 313032 2928

14131615 121110
25242726 23222120191817
33323534 31 302928

9 8 7
6 5 4 3 2 1

G28

12345678910111213141516
17181920212223242526272829303132

1245 367891011
1213141516171819202122

G37E46

1245 367
891011121314

RED
WHTC52-2

C52-1

3

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

G28-9
G28-7

I4RS0BA50025-01

[A]: ECM-stekker (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 1. ECM
[B]: Stekker keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 2. TCM (model met A/T)
[C]: TCM-stekker (semi-automatische transmissie) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 3. TCM (model met semi-automatische transmissie)
[D]: Stekker BCM (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 4. BCM
[E]: TCM-stekker (model met A/T) (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 5. Combinatiemeter
[F]: Stekker combinatiemeter (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 6. Keyless start-regelapparaat

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
Er is geen communicatie beschikbaar met alle 
regelapparaten die zijn aangesloten met CAN

• CAN-communicatiecircuit
• Combinatiemeter
• Keyless start-regelapparaat
• BCM
• TCM (model met A/T of met semi-automatische 

transmissie)
• ECM



Keyless startsysteem: 10E-35

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Start de motor en laat hem 1 min. of langer draaien.
3) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle keyless startsysteem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle 

keyless startsysteem: ”.
2 Controle van de stekker van het regelapparaat

1) Controleer de aansluiting van de stekkers van alle 
regelapparaten die middels het CAN-protocol 
communiceren.

2) Controleer de diagnosecode opnieuw.

Is DTC Nr. 33 vastgesteld?

Ga naar stap 3. Sporadische storing. 
Controleer op 
sporadische storingen, 
zie “Intermitterende en 
slechte verbindingen 
controleren:  in 
hoofdstuk 00”.

3 Controle CAN-communicatiecircuit

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van alle regelapparaten die middels 

het CAN-protocol communiceren los.
3) Controleer het CAN-communicatiecircuit tussen de 

regelapparaten op kortsluiting, stroomonderbreking en 
hoge weerstand.

Is ieder CAN-communicatiecircuit in orde?

Ga naar stap 4. Repareer het circuit.

4 Aflezen van DTC’s

OPMERKING

Ga naar stap 5 indien het voertuig is uitgerust 
met M/T.
 

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Sluit de stekkers aan de op het keyless start-

regelapparaat, de combinatiemeter, de BCM en de 
ECM.

3) Controleer de diagnosecode opnieuw.

Is DTC Nr. 33 vastgesteld?

Ga naar stap 5. Controleer het TCM-
voedings- en -
massacircuit. Indien het 
circuit in orde is, sluit 
dan een goed bevonden 
TCM aan en controleer 
opnieuw.

5 Aflezen van DTC’s

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekkers van de ECM los.
3) Controleer de diagnosecode opnieuw.

Is DTC Nr. 33 vastgesteld?

Ga naar stap 6. Controleer het ECM-
voedings- en -
massacircuit. Indien het 
circuit in orde is, sluit 
een goed bevonden 
ECM aan en controleer 
opnieuw.

6 Controle werking sleutelindicatielampje

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Druk op de contactslotknop van het stuurslot.
3) Controleer werking van sleutelindicatielampje.

Gaat het sleutelindicatielampje branden?

Controleer het BCM-
voedings- en -
massacircuit. Indien het 
circuit in orde is, sluit 
dan een goed bevonden 
BCM aan en controleer 
opnieuw.

Ga naar stap 7.



10E-36 Keyless startsysteem: 

DTC Nr. 51 / Nr. 52 / Nr. 53: Storing aanvraagschakelaar bestuurderszijde / passagierszijde / 
achterklep

U4RS0BA504021
Elektrisch schema

Conditie van DTC-detectie en locatie van de storing

7 Controle van de werking van de combinatiemeter

1) Zet het contactslot op ON.

Gaan andere waarschuwingslampjes in de combinatiemeter 
branden?

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Controleer het 
voedings- en 
massacircuit van de 
combinatiemeter. Indien 
het circuit in orde is, de 
combinatiemeter 
vervangen en opnieuw 
controleren.

Stap Actie Ja Nee

PPL

BLU/RED

YEL

G42-16

G42-36

G42-32

12V

1234567891011141516
36 34 33 32 31 30 29 24 2337

181920

1

2

3

4

[A]

I4RS0BA50026-01

[A]: Stekker "G42" keyless start-regelapparaat (gezien vanaf bedradingsbundelzijde) 3. Aanvraagschakelaar portier 
passagierszijde

1. Keyless start-regelapparaat 4. Aanvraagschakelaar achterklep
2. Aanvraagschakelaar portier bestuurderszijde

Conditie van DTC-detectie Locatie van de storing
DTC Nr. 51:
Ingangssignaal van aanvraagschakelaar portier 
bestuurderszijde blijft ON, voor 10 minuten of langer 
ongewijzigd
DTC Nr. 52:
Ingangssignaal van aanvraagschakelaar portier 
passagierszijde blijft ON, voor 10 minuten of langer 
ongewijzigd
DTC Nr. 53:
Ingangssignaal van aanvraagschakelaar achterklep blijft 
ON, voor 10 minuten of langer ongewijzigd

• Aanvraagschakelaar portier bestuurderszijde en 
bijbehorend circuit

• Aanvraagschakelaar portier passagierszijde en 
bijbehorend circuit

• Aanvraagschakelaar achterklep en bijbehorend circuit
• Keyless start-regelapparaat



Keyless startsysteem: 10E-37

Procedure voor het bevestigen van de DTC

1) DTC wissen, zie “Wissen van DTC: ”.
2) Druk op de aanvraagschakelaar van ieder portier.
3) Controleer DTC, zie “Aflezen van DTC’s: ”.

Storingzoeken

Stap Actie Ja Nee
1 Is de "Controle keyless startsysteem" uitgevoerd? Ga naar stap 2. Ga naar “Controle 

keyless startsysteem: ”.
2 Controle spanning keyless start-regelapparaat

1) Zet het contactslot op OFF.
2) Maak de stekker los van iedere 

portieraanvraagschakelaar.
3) Controleer of alle aansluitingen goed verbonden zijn aan 

de stekker van iedere portieraanvraagschakelaar
4) Indien de verbindingen in orde zijn, de spanning meten 

tussen de aansluiting “PPL”, “BLU/RED” of “YEL” van de 
betreffende portieraanvraagschakelaarstekker en de 
carrosseriemassa.

Ligt de spanning tussen 10 – 16 V?

Ga naar stap 3. Ga naar stap 4.

3 Controle aanvraagschakelaar

1) Controleer de functie van de betreffende 
portieraanvraagschakelaar, zie “Inspectie 
aanvraagschakelaar voorportier (bestuurderszijde en 
passagierszijde) achterklep: ”.

Is iedere schakelaar in orde?

Controleer op 
stroomonderbreking en 
hoge weerstand in het 
massacircuit van de 
betreffende 
portieraanvraagschakel
aar. Indien het 
massacircuit in orde is, 
sluit een goed 
bevonden 
startregeleenheid aan 
en controleer opnieuw.

Aanvraagschakelaar 
vervangen.

4 Controle bedradingsbundel

1) Ontkoppel de stekker van het keyless start-
regelapparaat.

2) Controleer op stroomonderbreking, kortsluiting of hoge 
weerstand in het betreffende circuit.
• Tussen de aansluiting “PPL” van de stekker van de 

aanvraagschakelaar van het portier aan de 
bestuurderszijde en aansluiting “G42-16” van de 
stekker van het keyless start-regelsysteem

• Tussen de aansluiting “BLU/RED” van de stekker van 
de aanvraagschakelaar van het portier aan de 
passagierszijde en aansluiting “G42-36” van de 
stekker van het keyless start-regelsysteem

• Tussen de aansluiting “YEL” van de stekker van de 
aanvraagschakelaar van de achterklep en aansluiting 
“G42-32” van de stekker van het keyless start-
regelsysteem

Is de lijn in orde?

Monteer een werkend 
keyless start-
regelapparaat en 
controleer opnieuw.

Repareer het circuit.



10E-38 Keyless startsysteem: 

Reparatie-instructies

Antennes en aanvraagschakelaars uitbouwen en monteren
U4RS0BA506001

Verwijder en monteer de antennes en aanvraagschakelaars aan de hand van de volgende afbeeldingen.

[A]

[B]

[D]

[C]

[E]

1

2

3

4

5

I4RS0BA50027-04

[A]: Antenne voorportier en aanvraagschakelaar (opgenomen in 
portierkruksamenstel aan de buitenkant)

1. Portierhandgreep aan buitenkant
: Antenne en aanvraagschakelaar kunnen niet worden verwijderd uit het 
portierkruksamenstel aan de buitenkant

[B]: Samenstel achterklepopener en aanvraagschakelaar 2. Achterklepopener en aanvraagschakelaar
[C]: Antenne achterklep 3. Achterbumper (gezien vanaf binnenzijde)
[D]: Middenantenne 4. Parkeerremhendel
[E]: Antenne bagageruimte 5. Draagbalkbekleding aan de achterkant



Keyless startsysteem: 10E-39

Inspectie aanvraagschakelaar voorportier 
(bestuurderszijde en passagierszijde) 
achterklep

U4RS0BA506002

1) Verwijder de portierbekleding van het portierpaneel.
Voor voorportierbekleding, zie stap 1) tot 3) van 
“Voorportierruit uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9E”.
Voor de achterklepbekleding, zie stap 1) van 
“Achterklepslot uitbouwen en monteren:  in 
hoofdstuk 9F”.

2) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen 
"1" en "2" in iedere schakelaarstand, zie hieronder. 
Vervangen als het resultaat van de controle niet aan 
de voorschriften beantwoordt.

Voorschriften aanvraagschakelaar
ON-stand (aanvraagschakelaar ingedrukt): 
Continuïteit
OFF-stand (aanvraagschakelaar niet ingedrukt): 
Geen continuïteit

Stuurslot uitbouwen en monteren
U4RS0BA506003

Zie “Uitbouwen en inbouwen van het stuurslot 
(contactslot):  in hoofdstuk 6B” voor uitbouwen en 
monteren.

Inspectie stuurslot
U4RS0BA506004

Controleer de werking van de waarschuwingsschakelaar 
"sleutel nog in contactslot" en de contactslotknop in het 
stuurslot, zie “Inspectie contactslot:  in hoofdstuk 9C”.

Inspectie van 
voorportiervergrendelingsschakelaar

U4RS0BA506005

1) Verwijder portierbekleding van het portierpaneel, zie 
stap 1) tot 3) van “Voorportierruit uitbouwen en 
monteren:  in hoofdstuk 9E”.

2) Controleer op continuïteit tussen de aansluitingen 
"1" en "2" in iedere schakelaarstand, zie hieronder. 
Vervangen als het resultaat van de controle niet aan 
de voorschriften beantwoordt.

Specificatie portiervergrendelingsschakelaar
LOCK-stand: Geen continuïteit
UNLOCK-stand: Continuïteit

[A]: Aanvraagschakelaar voorportier (bestuurderszijde en 
passagierszijde)

[B]: Aanvraagschakelaar achterklep

[A]

2

[B]

2

I4RS0BA50028-01

[A]: Vergrendelen [C]: Portiervergrendelingsschakelaar 
rechterzijde

[B]: Ontgrendelen [D]: Portiervergrendelingsschakelaar 
linkerzijde

[C] [D]

[A] [B]

1 2 12

I4RS0BA50029-01



10E-40 Keyless startsysteem: 

Keyless start-regelapparaat uitbouwen en 
monteren

U4RS0BA506006
Uitbouwen

1) Maak de negatieve kabel los van de accu.
2) Verwijder het handschoenenkastje uit het 

instrumentenbord.
3) Verwijder het keyless start-regelapparaat (1) als 

volgt.
• Voor voertuig uitgerust met M/T:

a. Ontkoppel de stekker van het keyless start-
regelapparaat.

b. Verwijder de bevestigingsbout van het keyless 
start-regelapparaat en verwijder dan het 
keyless start-regelapparaat uit de steunbalk 
(2) van de stuurinrichting.

• Voor voertuig met A/T of semi-automatische 
transmissie:
a. Verwijder de TCM (3) uit de carrosserie, zie 

“Transmissieregelapparaat (TCM) uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 5A” of 
“Transmissieregelapparaat (TCM) uitbouwen 
en inbouwen:  in hoofdstuk 5D”.

b. Ontkoppel de stekker van het keyless start-
regelapparaat.

c. Verwijder de bevestigingsbout van het keyless 
start-regelapparaat en verwijder dan het 
keyless start-regelapparaat uit de steunbalk 
van de stuurinrichting.

Montage
Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen.
Als het keyless start-regelapparaat wordt vervangen, 
registreer dan de ID-code van de afstandsbediening in 
het keyless start-regelapparaat, zie 
“Registratieprocedure voor ID-code afstandsbediening: 
”.

Inspectie afstandsbediening
U4RS0BA506007

Controleer of het werkingsindicatielampje (3) van de 
afstandsbediening oplicht als de vergrendelings- (1) of 
ontgrendelingsknop (2) van de afstandsbediening wordt 
ingedrukt.
Als dit in deze controle niet oplicht, batterij vervangen en 
opnieuw controleren. Als dit niet oplicht na het 
vervangen van de batterij, de afstandsbediening 
vervangen en opnieuw controleren.

OPMERKING

Als de afstandbediening een vergrendelings- 
of ontgrendelingssignaal verzendt, licht het 
werkingsindicatorlampje op.
 

Vervanging van de batterij van de 
afstandsbediening

U4RS0BA506008
Als het werkingsindicatielampje van de 
afstandsbediening niet oplicht als de vergrendelings- of 
ontgrendelingsknop van de afstandsbediening wordt 
ingedrukt, de batterij als volgt vervangen.
1) De contactsleutel (1) verwijderen als deze in de 

afstandsbediening steekt.
2) Wrik de afstandsbediening (4) open met de top van 

een platte schroevendraaier (2) in de sleuf (3).

3) Verwijder de batterij (4) uit het onderste vak (5).

LET OP!
 

Zorg ervoor dat er geen vet of vuil op de 
printplaat en de batterij terechtkomt.
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Keyless startsysteem: 10E-41

4) Vervang de batterij (lithiumbatterij CR 2032 of 
gelijkwaardig) zodat de (+)-aansluiting wijst naar het 
onderste vak van de afstandbediening.

5) Monteer de printplaat en de rubberschakelaar in het 
bovenvak en plaats dan stevig het onderste vak.

OPMERKING

• Als u een afstandsbediening wegwerpt, 
moet u hem eerst breken om diefstal te 
voorkomen.

• Werp de gebruikte batterij weg 
overeenkomstig de geldende regels of 
voorschriften. Werp de lithiumbatterijen 
niet weg samen met het gewone 
huishoudafval.

 

Registratieprocedure voor ID-code 
afstandsbediening

U4RS0BA506009
OPMERKING

• Er kunnen maximaal 4 
afstandsbedieningen worden 
geregistreerd in het keyless start-
regelapparaat.

• Door de ID-coderegistratiemodus voor 
afstandsbediening op het keyless start-
regelapparaat in te stellen, worden alle in 
het keyless start-regelapparaat 
geregistreerde ID-codes voor 
afstandsbedieningen gewist.
Zorg er daarom voor dat u als u ID-codes 
voor afstandsbedieningen registreert op 
het keyless start-regelapparaat al de te 
registreren codes klaar heeft en registreer 
ze samen.

• Als wordt geprobeerd meer dan 4 ID-codes 
voor afstandsbedieningen te registreren, 
wordt de oudste afstandsbediening-ID-
code gewist en de code die wordt 
ingevoerd na de vierde wordt 
geregistreerd.

• Als een keyless start-regelapparaat dat is 
gebruikt in een ander voertuig wordt 
gemonteerd, moet zowel de ID-code van de 
afstandsbediening in het keyless start-
regelapparaat als de 
contactsleuteltranspondercode in de ECM 
geregistreerd worden. Voor de 
registratieprocedure van de 
contactsleuteltranspondercode, zie 
“Registratie van de contactsleutel:  in 
hoofdstuk 10C”.

 

Als de afstandsbediening of het keyless start-
regelapparaat wordt vervangen door een nieuwe of er is 
een extra afstandsbediening nodig, registreer dan de ID-
code(s) van de afstandsbediening.
1) Ga op de bestuurdersstoel zitten en sluit alle 

portieren.
2) Controleer of de portiervergrendeling bij de 

bestuurdersstoel ontgrendeld is.
3) Steek de contactsleutel (1) in de 

contactsleutelcilinder.
4) Voer de hieronder beschreven stappen a) tot f) uit 

binnen 25 seconden na stap 3).
a) Duw eerst de handmatige 

portiervergrendelingsschakelaar (2) naar de 
vergrendelzijde (3) en duw deze dan naar de 
ontgrendelzijde (4).

b) Herhaal stap a) 2 of meerdere malen.
c) Druk op de vergrendelzijde van de handmatige 

portiervergrendelingsschakelaar.
d) Verwijder de contactsleutel een maal uit de 

contactsleutelcilinder en steek deze er weer in.
e) Herhaal stap d) 3 of meerdere malen.
f) Start de motor en wacht 3 seconden.

1. Bovenste vak 3. Printplaat
2. Rubberschakelaar
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10E-42 Keyless startsysteem: 

OPMERKING

Als er 60 seconden verlopen nadat de motor 
is gestart, wordt het bovenstaande proces 
om naar de registratiemodus te gaan 
geannuleerd. Zorg er daarom voor binnen 60 
seconden verder te gaan met de volgende 
stap.
 

5) Zet het contactslot op OFF.
Als het contactslot op de OFF-stand wordt gezet, 
klinkt de zoemtoon twee maal en de 
portiervergrendeling wordt geactiveerd van de 
vergrendelstand naar de ontgrendelstand. Deze 
handeling geeft aan dat het keyless start-
regelapparaat naar registratiemodus is gegaan.

6) Druk binnen 30 seconden na stap 5) op de 
vergrendelings- of ontgrendelingsknop op de 
afstandsbediening om te worden geregistreerd.
Als de de vergrendelings- of ontgrendelingsknop op 
de afstandsbediening  wordt ingedrukt, klinkt de 
zoemtoon twee maal, de portiervergrendeling wordt 
geactiveerd naar de vergrendelingsstand en dan 
naar de ontgrendelingsstand. Deze handeling geeft 
aan dat de ID-code van de afstandsbediening is 
geregistreerd in het keyless start-regelapparaat.
Als er nog een afstandsbediening moet worden 
geregistreerd, herhaal dan de procedure van stap 6) 
binnen 30 seconden na stap 5).

7) Om de registratiemodus te beëindigen, verwijdert u 
de contactsleutel uit de contactsleutelcilinder of u zet 
het contactslot in de ON-stand.
Als de motorstartfunctie van het keyless start-
regelapparaat na de registratie niet werkt, controleer 
dan in de ECM of DTC P1615 is vastgesteld. Als 
deze is vastgesteld, ga dan naar “DTC P1615 ID-
code wordt niet geregistreerd (Alleen voor 
voertuigen met een keyless startsysteem):  in 
hoofdstuk 10C”. Als deze niet is vastgesteld, voer 
dan de registratieprocedure nogmaals uit.
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