Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Alfa
Romeo

lokakuu
2006

147 ja GT

valm.numerot:
Alfa 147:
03228724 - 03328468 ja
05144149 - 05216111
Alfa GT:
03144007 - 03321295 ja
05081439 - 05210113

Varapyörän käyttö saattaa johtaa ABS-säätöjärjestelmän
putoamiseen pois päältä. (lukkiutumisvaara jarrutuksessa)
ABS-ohjausjärjestelmä vaihdetaan, työ kestää n. 1,5 h.
Virheestä tiedotettu ajoneuvon haltijoille edustajan
tolimesta. Työ merkitään ohjausjärjestelmän koteloon
valkoisella väritäplällä.

Audi

helmikuu
2006

A 3, 2,0 TDI (100/103
kW, 6-vaihteinen
käsivalintainen
vaihteisto

..8P..4A.064592 - ..181532
..8P..5A.000164 - ..176719
..8P..5B.000002 - ..017348
..8P..6A.000109 - ..024252
..8P..6B.000004 - ..003832
..8P..59.020490 - ..020490

Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin
säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa
(kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamalla ylös)
saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän
ja kytkimen vaurio tai ääritapauksessa kytkimen
palaminen.Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa
onko kyseisessä ajoneuvossa LUK- tai Sachsmerkkinen kytkin. Luk- kytkin yhdessä säätöventtiilin
kanssa vaihdetaan. Sachs- kytkimen osalta eivät
toimenpiteet ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja
kestää tunnista viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto)
Ajoneuvon haltijoille on edustajan toimesta
ilmoitettu takaisinkutsusta.

Audi

elokuu
2006

A3, tyyppi 8P (vm. 2006)

valm.aika ja numerot:
vuosimalli 2006
WAUZZZ…8P 6A 023747 8P 6A 061475

Turvatyynyn kaasugeneraattorin vuoto saattaa aiheuttaa
kyseisen turvatyynyn toimimattomuuden. Mainituissa
ajoneuvoissa vaihdetaan kyseisen turvatyynyn kaasupatruuna
Työ kestää n. kaksi tuntia ja on asiakkaalle veloitukseton.
Huoltovihkoon tehdään merkintä "69G3 suoritettu"

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Audi

syyskuu
2006

A8

valm.numerot:
WAU ZZZ 4EZ3N000101 WAU ZZZ 4EZ3N009895,
WAU ZZZ 4EZ3N000101WAU ZZZ 4EZ3N0026468,
WAU ZZZ 4EZ3N000101WAU ZZZ 4EZ3N017208

Yksittäistapauksina saattaa ilmetä, että kuljettajan turvatyyny ei

täyty moiteettomasti, minkä seurauksena on puutteellinen
suojavaikutus. Turvatyyny tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan.
Työ kestää n. puoli tuntia. Valmistaja ilmoittanut viasta
ajoneuvon haltijoille.
Työ merkitään huoltotiedostoon toimenpidenumerolla 69B2

BMW

elokuu
2006

1-, ja 3-sarjan autot 118d,
120d, 318d ja 320d

valm.aika
26.3.2003 - 31.3.2005

Viallinen laturin kiinnityspultti saattaa johtaa hihnan löystymiseen.
Lataus saattaa katketa ja vesipumppu lopettaa toimintansa.
Seurauksena saattaa olla moottorivaurio ylikuumentumisen
vuoksi. Latauksen merkkivalo ilmoittaa hihnavedon häiriöstä.
Korjauksesta tehdään merkintä edustajan tiedostoon.

BMW

elokuu
2006

5-, 6-, ja 700- sarja
mallivuosi 2006

valm.aika
1/2006 - 4/2006

Takaiskunvaimentimet saattavat löystyä kiinnityksissään
virheellisten kumilaakereiden johdosta ja vaimennuskyky heiketä. Kumilaakerit vaihdetaan veloituksetta.
Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.,

BMW

helmikuu
2005

5-sarja Touring (E 34)

valm.aika
9/1995 - 6/1996

Virtalukko saattaa lukittua käännettäessä ohjaus
ääriasentoon. Huollon toimesta tarkastetaan lukon tyyppi
(Valeo) ja sen toiminta kuvatussa tilanteessa ja vaihdetaan
tarvittaessa. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää
n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta ajoneuvon
edustajan toimesta.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Chrysler

joulukuu
2006

Grand Cherokee,
nahkaverhoilu

Valm.aika
2003/2004

Istuimen lämmitin saattaa ylikuumentua, minkä vuoksi
lämmittimet vaihdetaan. Ajoneuvon haltijoille ilmoitettu
mahdollisesta viasta. Työ merkitään huoltotiedostoon.

Citroen

maaliskuu Xsara Picasso
2006

valm.aika
06/2004 - 02/2005

Yhteisnäytön merkkivalot saattavat syttyä ilman syytä
Keskusmuisti päivitetään uudelleen. Työ kestää n.
tunnin ja on veloitukseton. Virheestä informoitu
Citroen- edustajia.

Daewoo/

kesäkuu
2006

Matiz

valm.aika
30.6.2004 - 16.11.2004

Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa
löystyä kotelossaan ja aiheuttaa matkustajan loukkaantumisen. Turvatyyny-yksikkö vaihdetaan veloituksetta.
Vaihto merkitään huolto-organisaation tiedostoon.

joulukuu
2006

Idea 1,2/1,4 8V ja

Valm.aika 09/2005 - 05/2006
Valm numerot
ZFA 35000000092 - …132472

Viallinen laturin hihnapyörä kampiakselilla saattaa aiheuttaa
sen löystymisen. Tapaukissa joissa hihnapyörä on väriltään

Chevrolet

Fiat

hopeanvalkoinen ja värinänvaimentimessa musta piste ja kun
varaosanumero on 55197953, on hihnapyörä vaihdettava.
Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon
haltijoille on ilmoitettu asiata. Merkkinä suoritetusta työstä on
valkoinen piste värinänvaimentimessa.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Fiat

joulukuu
2006

Uusi Panda 1,1 ja 1,2 l
bensiinimoottorit

valm.aika 09/2005 - 05/2006
valm. Numerot
ZFA 16900000475226 - … 640654

Viallinen laturin hihnapyörä kampiakselilla saattaa aiheuttaa
sen löystymisen. Tapaukissa joissa hihnapyörä on väriltään

hopeanvalkoinen ja värinänvaimentimessa musta piste ja kun
varaosanumero on 55197953, on hihnapyörä vaihdettava.
Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon
haltijoille on ilmoitettu asiata. Merkkinä suoritetusta työstä on
valkoinen piste värinänvaimentimessa.

Fiat

Fiat

joulukuu
2006

marraskuu
2006

Punto, Grande Punto,
1,1/1,2/1,4 8V ja 16V

Stilo

valm.aika

09/2005 - 05/2006
valm.numerot
ZFA18800000793362 - 902645
ZFA18800004990567 - 4999998
ZFA19900000000688 - 087968

valm.aika
9/2001 - 9/2006

Viallinen laturin hihnapyörä kampiakselilla saattaa aiheuttaa
sen löystymisen. Tapaukissa joissa hihnapyörä on väriltään

hopeanvalkoinen ja värinänvaimentimessa musta piste ja kun
varaosanumero on 55197953, on hihnapyörä vaihdettava.
Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon
haltijoille on ilmoitettu asiata. Merkkinä suoritetusta työstä on
valkoinen piste värinänvaimentimessa.

Maantiesuolan aiheuttama korroosio etujoustintuissa saattaa
johtaa jousituksen vaurioon ja eturenkaan vaurioitumiseen
tämän seurauksena.
Jousitusvaurion estämiseksi joustintukiin asennetaan
tukilautaset jousien alapäähän. Toimenpide on ajoneuvon
haltijalle maksuton ja työ kestää n. 1 h.
Ajoneuvon haltijoille on edsutajan toimesta ilmoitettu asiasta.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Honda

Marraskuu
2006

Civic, Civic Hybrid

Valm.aika
Civic: 09/2005 - 02/2006
Civic Hybrid:
09/2005 - 01/2006

Ohjaustehostimessa saattaa syntyä toimintahäriö, joka johtuu
virheestä tämän ohjainyksikössä. Huolto tarkistaa ohjainyksikön
ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ on ajoneuvon haltijalle
maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta.
Työ merkitään pistepuikkomerkillä ajoneuvon valmistusnumeron
alapuoliseen tilaan.

Maxi-cosi

helmikuu
2006

Isofix-kiinnitteinen
Easy Fix lastenistuin

11/2005 - 2/2006

Asennusvirhe Isofix-kiinnityksessä.
Isofix-kiinnityksen ruuvien puutteellisesta kiristystiukkuudesta johtuen saattaa kiinnitys pitkäaikaisessa
käytössä löystyä. Myyjä vaihtaa kyseisentyyppisen
istuimen virheettömään veloituksetta. 1000 valmistetusta istuimesta on jo 900 myyjän toimesta
vaihdettu.

Mazda

elokuu
2006

Mazda 3, dieselmoott.

valm.aika
08.04.2004 - 08.09 2004

Virheellisesti suunnattujen porausten johdosta
sylinterikannessa saattaa nokka-akselin laakerointi kärsiä
voiteluhäiriöistä pitkäaikaisessa kuormituksessa. Tämän
seurauksena saattaa syntyä laakerivauroita. Ajoneuvoissa
on käytetty kahden alihankkijan tuotteita. Kyse häiriössä
on toisen alihankkijan toimittamista osista. Ajoneuvoissa,
joissa on käytetty virheellisiä osia, vaihdetaan moottori
veloituksetta.
Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Mazda

kesäkuu
2006

5,6, 2,0 l diesel

valm.aika
3.10. - 29.12.2005

Nokka-akselin tunnistimen kiinnitys saattaa löystyä ja
aiheuttaa ajon aikana moottorin pysähtymisen, eikä
moottori tämän jälkeen käynnisty. Kiinnitys tarkastetaan
huollon toimesta ja kiristetään oikeaan momenttiinsa.
Työ kestää n. 1,5 h.
Työ merkitään maahantuojan tiedostoon.

Mercedes kesäkuu
2006

R-luokka

valm.aika
3.1.- 4.3.2006

Toisen istuinrivin yksittäisistuimen turvavyön lukon
kiinnitys saattaa löystyä. Huolto tarkastaa kiinnityksen
veloituksetta. Valmistajan ilmoituksen mukaan vain osa
ajoneuvoista on asiakkailla. Asiasta ilmoitettu ajoneuvon
haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Mercedes kesäkuu
2006

R-luokka

valm.aika
7.8. 2005 - 15.2.2006

Akun mahdollinen purkautuminen saattaa johtua virheellisesti sijoitetun johdinsarjan suojusputken ja tämän sisällä
olevan johdinsarjan vahingoittumisesta. Huoltokäynnin
yhteydessä virhe tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan
suojusputki tai johdinsarja. Virheestä ilmoitettu ajoneuvon
haltijoille. Työ merkitään huoltotiedostoon.

Nissan

Micra

2/2004 - 9/2004

Epäedullisissa olosuhteissa saatta ilmetä tavarasäiliön lukossa toimitahäiriöitä, minkä seurauksena
lukko ei avaudu eikä sulkeudu.
Korjaustoimenpide merkitään lukkoon värillä.

helmikuu
2006

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Nissan

elokuu
2006

Note

valm.aika
25.01. 2006 - 03.02.2006

Taaemmat istuimen ISOFIX- kiinnikkeet saattavat toimia
virheellisesti esim. sivutörmäyksessä. Istuinrunko vaihdetaan veloituksetta.
Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.

Nissan

toukokuu
2006

Navara

valm.aika
5/2005 - 19.12.2005

Taka-akselin laakerivaurio saattaa aiheuttaa epänormaalia
ääntä ja ajovakavuushäiriöitä.Laakerit vaihdetaan
veloituksetta. Korjaustyö merkitään ajonbeuvoon.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Nissan

tammikuu
2006

Pathfinder, Navara

valmistusaika
helmi - syyskuu 2005

Kardaaniakselin pultit kiristetty puutteellisella momentilla, mikä
aiheuttaa värinää ja ääntä. Pultit kiristetään oikeaan
momenttiin huollon toimesta veloituksetta.

Nissan

huhtikuu
2006

X-Trail

valm.aika
06/2000 - 11/2004

Mahdollinen epätiiveys polttoaineen täyttöputken istukassa.
Täyttöputken istukan tuki saattaa ruostua mikä aikaansaa
polttoainevuodon tankatessa.
Täyttöputken istukka vaihdetaan, työ kestää n. tunnin.

Peugeot

huhtikuu
2006

307, 307 SW, 406,
607, 807,
2,0 tai 2,2 l moottoreilla

valm.ajat
307: 06/2001 - 10/2002
406 2. sarja 05/1999 - 10/2004
607: 1. sarja 10/1999 - 09/2004
807: 06/2001 - 06/2003

Polttoaineen syöttö ei aina sytytysvirtaa katkaistaessa
katkea. Tämän johdosta saattaa sylinteri täyttyä polttoaineella eikä moottori pyöri käynnistettäessä syntyneen
hydraulisen lukon vuoksi.
Moottorin ohjauselektroniikka aktivoidaan uudelleen.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Porsche

tammikuu
2006

911 Carrera,
997 > mv.2004,
myös S, 4S,
Coupe ja Caprio

valm.aika 20.4.2004 - 21.10.2005

Pakoputkiston takaputken hitsisauma saattaa murtua.
Huolto vaihtaa kyseisen osan virheettömään. Vaihdon
kesto n. 25 min. Porschen mukaan on tullut esiin
n. 30 tapausta.
Vaihto merkitty edustajaorganisaation tiedostoon.

Renault

huhtikuu
2006

Laguna, Satis,Espace,
6-vaihteinen vaihteisto

valm.ajat:
Laguna: alusta > 31.3.2004
Satis: 01.10.2004 - 28.02.2005
Espace IV: alusta > 29.02.2004 ja
01.10.2004 - 28.022005

Kytkinpoljin saattaa jäädä pohjaan sitä käytettäessä.
Kytkimen pääsylinteri vaihdetaan ja tarvittaessa
poljin varustetaan palautusjousella.
Työ kestää 0,75 - 1,75 h.
Asiasta ilmoitettu ajoneuvojen haltijoille

Renault

lokakuu
2006

Laguna,Espace,
Vel Satis

valm.aika:
kaikki Laguna II-,Vel Satis- ja
Espace IV- mallit 05.04.2005 lähtien

Mahdollinen EGR-venttiilin likaantuminen saattaa aiheuttaa
tehon puutetta ja savutusta pakokaasuissa. EGR-venttiilin
putki vaihdetaan. Työn kesto n. 30 min. Ajoneuvon haltijoille
ilmoitettu asiasta edustajan toimesta. Työ merkitään
moottoritilassa olevaan joustintuen kupuun.

Renault

Marraskuu
2006

Megane Cabrio, CC

valm.aika:
11/2003 - 17.07.2005

Maalatut katteet keulapäässä saattavat irrota nopeassa
ajossa. Kiinnitystä parannetaan käyttäen vahvistettuja
kiinnikkeitä. Työ kestää n. 1 h. Renault ilmoittanut virheestä
ajoneuvon haltijoille. Toimenpide merkitään huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Renault

huhtikuu
2006

Scenic

valm.aika
12.12.2005 asti

Ulompien takaturvavöiden lukkojen kiinnityksien
varmistaminen.
Ulompien istuinten turvavyölukkojen varmistuslevyt
vaihdetaan ja kiinnitys istuimiin vahvistetaan, tällä
toimenpiteellä ehkäistään välyksen muodostuminen
turvavyön lukon ja istuimen välille. (Työ ei koske keskimäistä istuinta). Ääriolosuhteissa estetään turvavyölukon
kiinnityksen löystyminen. Työ kestää n. 6 h.
Asiasta ilmoitettu ajoneuvon haltijoille

Renault

huhtikuu
2006

Vel Satis, Espace,
3.0 dCi - moottorit

valm.ajat:
Vel satis: 01.01.2002 - 31.12. 2005
Espace IV: 01.01.2002 - 17.11.2004

Moottorin ruiskutusohjelman uudelleenohjelmointi ja
muutettu jäähdyttimen paisuntasäiliö.
Ruiskutuksen tai jäähdytyksen lämpötilan varoitusvalo
syttyvät moottorin tai ilmastoinnin tehonpuutteen merkkinä
(ulkoilman lämpötila yli 30 astetta) tai jäähdyhttimen
paisuntasäiliön vuotamisen vuoksi. Moottorin ruiskutusohjelma päivitetään ja paisuntasäiliön kunto tarkastetaan.
Työ kestää 0,5, 1,25 h.
Ajoneuvon haltijoille ilmoitettu asiasta.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

SEAT

huhtikuu
2006

Altea, Toledo, Leon,
2,0 l TDI diesel,
käsivalintainen 6-vaiht.
vaihteisto

valm.numerot
…5PZ4R000048 - 017390
…5PZ5R000026 - 103620
…5PZ6R000009 - 001638
…1PZ6R000004 - 001610

Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin
säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa
(kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös)
saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja
kytkimen vaurio tai ääritapauksissa kytkimen ylikuumeneminen. Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko
kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkkinen
kytkin. LUK- kytkimen ollessa kyseessä kytkin ja
säätöventtiili vaihdetaan. SACHS- kytkimen osalta ei
toimenpide ole tarpeen.Vaihto on maksuton ja kestää
tunnista viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto)
Ajoneuvon haltijoita on informoitu asiasta.

Skoda

huhtikuu
2006

Octavia 2,0 TDI diesel
6-vaihteisella käsivalint.
vaihteistolla

valm. vuosi 2005

Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin
säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa
(kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös)
saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja
kytkimen vaurio tai ääritapauksissa kytkimen ylikuumeneminen. Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tasrkastaa, onko
kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkkinen
kytkin. LUK- kytkimen ollessa kyseessä kytkin ja
säätöventtiili vaihdetaan. SACHS-kytkimen osalta ei
toimenpide ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja kestää
tunnista viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto)
Ajoneuvon haltijnoita on informoitu asiasta.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Suzuki

toukokuu
2006

Grand Vitara ja
Grand Vitara XL 7

valm.aika
2000 - 2004

Esihehkureleen johdinliitosten puutteellinen kireys saattaa
aiheuttaa häiriöitä releen toiminnassa. Virhe korjataan
tarkastamalla johtimien ruuviliitosten kireys ja korjataan
tarvittaessa. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Korjaus merkitään huoltotiedostoon.

Toyota

elokuu
2006

Avensis 1,8 l moott.
1/2003 - 12/2005
Corolla japanil.valm.
7/2001 - 3/2004
Prius
7/2003 - 11/2005

valm.numerot
Avensis:
SB1#Z5#L#0E001005 - 0E043839
SB1#R5#L#0E001002 - 0E145507
Corolla:
JTD#X2#E#03000005 - 03005199
JTD#M2#E#00001001 - 00051638
JTD#Z2#E#00002150 - 00061704
Prius:
JTDKB2#U#00001072 - 00133250
JTDKB2#U#03000015 - 03129935
JTDKB2#U#07000003 - 07059085

Sähköisellä ohjaustehostimella varustetuissa ajoneuvoissa
saattaa hammastangon hammaspyörän hammastus
vaurioitua. Hammastangon liukuholkin materiaalin kestävyys ei ole riittävä. Tämän seurauksena hammastus
erityisessä rasituksessa muuttaa muotoaan, jolloin hammaskosketus häiriintyy. Hammastangosta saattaa kuulua
kolinaa. Pitkäaikaisessa käytössä hankalimmissa
tilanteissa saattaa ajoneuvo menettää kokonaan ohjattavuutensa. Ohjausvaihde tarkastetaan ja tarvittaessa
vaihdetaan kyseiset osat parempilaatuisiin.
Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Toyota

huhtikuu
2006

HiLux

valm.ajat
05/2005 - 12/2005
valm.numerot:
HiLUX Extra-Cab
MRO GS12# 05013196 - 05018760
MRO HR22G# 0150003 - 01501410
MRO HR29G# 02004436 - 02007734
HiLux Single + Double Cab:
AHT CS12# 07500972 - 07504130
AHT DR22G#05500195 - 05501668
AHT ER19# 08500002 - 08500356
AHT ES12G# 09000001 - 09001084
AHT FR22G# 06000354 - 06002203
AHT FR29G# 07000004 - 07003584

Ilmaa polttoainejärjestelmässä virheellisen tankin anturin
vuoksi.
Liian lyhyt polttoaineen paluuletku tankin anturissa saattaa
aiheuttaa, että epäedullisissa olosuhteissa (lämpötila alle
3 ast. C, vähän polttoainetta tankissa) ja tietyissä
ajotilanteissa saattaa joutua ilmaa polttoainejärjestelmään,
minkä seurauksena on käyntihäiriöitä. Edustaja vaihtaa
virheellisen anturin oikeantyyppiseen.

Toyota

elokuu
2006

Lexus RX 300, RX 400H Valm.ajat:
RX 300:
10.02.2003 - 26.02.2004
26.10.2004 - 7.2006
RX 400H:
07.03.2005 - 24.05.2005

Keskikonsolin peitelevy saattaa irrota ja painaa kaasupoljinta. Konsoli on kiinnitetty kahdella kiinnikkeellä. Molemmat saaattavat löystyä ja konsoli irrota ja edelleen painaa
kaasupolkimen vartta. Tämän johdosta poljin ei palaudu
alkuasentoonsa. Toyotan antaman tiedotteen mukaan ei
onnettomuuksia ole ilmoitettu sattuneen tämän johdosta.
kiinnitys vaihdetaan parempaan versioon.
Työ merkitään huoltajan tiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Toyota

kesäkuu
2006

RAV-4, dieselmoottori
ja teräsvanteet

valm.numerot
JTE YG20#00001006 - 00026864
JTE HG20#00001025 - 00075838
JTE HG20#06000002 - 06069223

Ensiasennusteräsvanteissa saattaa pitkäaikaisessa
käytössä ilmetä hiushalkeamia jotka ääritapauksissa
aiheuttavat vanteen murtumia. Vanteiden väsymiskestävyys on liian alhainen. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan
kaikki viisi vannetta. Työ kestää n. 2 h. Toyotan
ilmoituksen mukaan Euroopassa on sattunut tähän
mennessä 13 vauriotapausta. Ajoneuvon haltijoille on
ilmoitettu virheestä. Vaihto työ kirjataan huoltotiedostoon.

Toyota

elokuu
2006

Yaris, Yaris Verso ja
Prius 1, valm. 2001
Yaris ja Yaris Verso
1,3 l bensiinimoottorilla

Valm. ajat:
Yaris:
31.01.2001 - 29.10.2001
Yaris Verso:
31.01.2001 - 08.10.2001
Prius:
31.01.2001 - 08.11.2001

Moottorin pysähtyminen mahdollista virheellisen
kampiakselitunnistimen vuoksi. Kyseisssä ajoneuvoissa
saattaa valmistusvirheen vuoksi tunkeutua moottoriöljyä
kampiakselitunnistimeen. Korkeissa lämpötiloissa ja kun
tunnistimeen on riittävästi tunkeutunut öljyä, saattaa
tunnistinsignaali häiriintyä, eikä moottori enää saa
käyntinopeustunnistusta ja pysähtyy. Syynä on tunnistimen tiiviste, joka ei tiivistä riittävästi. Häiriö ei ilmoita
ennalta itsestään vaan pysähtyminen tapahtuu äkillisesti.
Moottorivauriota tai vuotoja moottoritilaan ei ilmene.
Kyseiset osat vaihdetaan veloituksetta.
Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.

Volvo

toukokuu
2006

XC 90

valm.aika
2003 - alkuvuosi 2006

Raidetangon palloniveleen saattaa syntyä väsymismurtuma
materiaalin väsymisen seurauksena. Volvo on ilmoittanut
tähän asti ei syntyneen vahinkoja virheen johdosta.
Kyseiset osat vaihdetaan veloituksetta.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Korjaus merkitään huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Volvo

toukokuu
2006

S 40, V 50, vain T5
(bensiinimoott. turbolla)

valm.aika
2004 - alkuvuosi/2006

Korkeat termiset rasitukset saattavat aiheuttaa polttoainejohtimessa tiiveyden puutteita. Johdin vaihdetaan.
Virhe koskee vain T 5 - moottoreita varustettuna
turbolla. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Korjaus merkitään huoltotiedostoon.

VW

huhtikuu
2006

Bus, Transporter Type 5
Tyypit 7H ja 7J

valm.numerot
WWW…7H.4H000001-7H.4H109541
7H.5H 000029 - 7H.5H 000908
7J.4X 000817- 7J.4X 041434
7J.5X 000502 - 7J.5X 034492

Huolimatta siitä, että käsijarru on vedetty päälle,
saattaa se yllättäen irrota.
Virheellisen käsijarruvivun hammastuksen vuoksi saattaa
käsijarrua käytettäessä tapahtua, että vipu ei pysykään
asennossaan. Koko käsijarruvipu vaihdetaan veloituksetta
ja toimenpide kestää n. tunnin.
Ajoneuvon haltijalle on ilmoitettu virheestä.
Vaihtotyö merkitään huoltotiedostoon toimintakoodilla
46E5/päivämäärä ja leima sekä kuljettajan jalkatilaan
merkityllä teipillä.

VW

joulukuu
2006

FOX

valm.aika
mallivuodet 2005 - 2007
valm.numerot:

Virheellisen konepellin lukon vuoksi saattaa tuulihaan
takertelu aiheuttaa konepllin puutteellisen sulkeutumisen.
Tällöin saattaa konepleti aueta ajettaessa.
Edustaja tarkastaa haan toiminnan.
Musta lukkoversio on kunnossa, hopean
värinen on vaihdettava. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle
maksuton ja kestää noin puoli tuntia.
Viasta on ilmoitettu suoraan ajoneuvon haltijoille.
Työ merkitään huoltotiedostoon ja varapyörä koteloon
kiinnitettävällä teipillä "55D6".

WVW_ 5Z 54 000001 - 5Z 54 999999
WVW_ 5Z 60 000001 - 5Z 54 999999
WVW_ 5Z 64 000001 - 5Z 64 999999
WVW_5Z 70 000001 - 5Z 70 007367
WVW_ 5Z 74 000001 - 5Z 74 043936

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

VW

huhtikuu
2006

Golf V, Limousine ja
Golf Plus
2,0 TDI dieselmoottorit
käsivalintainen
6- vaihteinen vaihteisto

valm. numerot
WVG 1T 4 W 044331 - 177262
WvG 1T 5W 000051 - 194140
AAV 1K 4 U 000032 - 006313
AAV 1K 5 U 000039 - 026754
WVW 1K 4 B 000157 - 091435
WVW 1K 4 P 001113 - 075630
WVW 1K 4 U 000013 - 005848
WVW 1K 4 W 000218 - 155736
WVW 1K 4 9 000001 - 000163
WVW 1K 5 B 000008 - 162040
WVW 1K 5 P 000019 - 108166
WVW 1K 5 U 000048 -027400
WVW 1K 5 W 000068 - 572528
WVW 1K 5 Z 000012 - 000362
WVW 1K 5 9 000001 - 000602
WVW 1K 6B 000032 - 003111
WVW 1K 6 P 000062 - 000937
WVW 1K 6 W 000073 - 001820

Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin
säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa
(kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös)
saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja
kytkimen vaurio tai ääritapauksissa kytkimen ylikuumeneminen. Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko
kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkkinen
kytkin. LUK- kytkimen ollessa kyseessä, kytkin ja
säätöventtiili vaihdetaan. SACHS-kytkimen osalta ei
toimenpide ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja kestää
yhdestä viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto)
Ajoneuvon haltijoita on informoitu asiasta.
Huoltotiedostoon tehdään merkintä "13C5 099LUK
suoritettu" ja varapyörä koteloon merkintä "13C5 pv.määrä/
leima"

VW

elokuu
2006

Passat B6 2,0 l FSI-moottorit, MKB, BVX, BVY tai
BVZ

valm.numerot:
WVW…3C. 6E 050025 WVW…3C. 6E 168181 ja
WVW …3C. 6P 028 152 WVW … 3C. 6P 152 427

Moottorinohjausyksikön virheellinen ohjelma saattaa ajettaessa
täydellä kuormalla aiheuttaa polttoainepumpun ja moottorin
pysähtymisen. Ohjausyksikön ohjelma päivitetään uudelleen.
Työ merkitään varapyöräkoteloon kiinnnitettävällä teipillä ja
Moottorin ohjausyksikön ohjelma päivitetään uudelleen.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

VW

joulukuu
2006

Passat VI 2005 lähtien
B6 kaikki versiot

valm.aika 2005 - 2007
Pyyhkijän moottorivika:
WVW 3C 5P 000001 - ...5P. 003233
WVW 3C 6E 000051 - ... 6E. 168000
WVW 3C 6P 000003 - … 6P.165401

Neljä toimintavirhettä:
Viallinen pyyhinmoottori/ polttoaineen lauduttimen murtuma/
jarrutehostimen alipaineletkun murtuminen/moottoritilan melu
Pyyhinmootorin häiriö saattaa syntyä lian tunkeutumisesta
moottoriin. Kyseissä malleissa moottori varustetaan
suojuksella.
Polttoaineen lauhduttuminen vioittuminen johtuu lauhduttimen
lämpölaajenemisesta, mikä johtaa polttoainevuotoon.
Jarrutehostimen alipaineletkun vuoto syntyy letkun kulmakappaleen murtumisesta, jolloin tehostin lakkaa toimimasta.
Letku uusitaan.
Magneettiventtiilin toimintahäiriö saattaa käyntilämpöisessä
moottorissa aiheutta resonassin omaista melua
moottoritilassa. Kyseissä ajoneuvoissa vaihdetaan
alipaineletku. Toiminnot ovat ajoneuvon haltijalle maksuttomia
ja kestävät n. tunnin.
Vioista on ilmoitettu suoraan ajoneuvojen haltijoille
Toimenpide merkitään varapyöräkotelon seinään ja huoltovihkoon.

Polttoaineen lauhduttimen vika
(vain diesel)
WVW 3C 5P 000238 - …5P.003189
WVW 3C 6E 000057 - …6E.246222
WVW 3C 6P 000013 - …6P.226966
WVW 3C 6Z 000019 - ...6Z. 000255
WVW 3C 69 000001 - ...69. 000353
WVW 3C 7E 000003 - ...7E. 052030
WVW 3C 7P 000001 - …7P. 036002
WVW 3C 7Z 000076 - …7Z 000302
WVW 3C 79 000001 - …79.000014
Jarrutehostimen alipaineletkun vika:
(vain 2.0 TFSI)
WVW 3C 6E 000414 - …6E. 222606
WVW 3C 6P 000076 - ...6P.207884
WVW 3C 7E 000004 - …7E.009586
Magneettiventtiilin alipaineletku
(vin 2.0 TDI DPF:llä)
WVW 3C 6E 000057 - …6E.246218
WVW 3C 6P 000028 - …6P.2267895
VWV 3C 7E 000003 - …7E 057666
WVW 3C 7P 000014 - …7P. 033173

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

VW

huhtikuu
2006

Sharan, 1.9 TDI 96 kW
valm. numerot
diesel (moottorin tunnus- WVW ZZZ 7MZ3V 000781 - V060950
kirjaimet ASZ)
Z4V 000001 - V 011325
Mallivuodet 2003 - 2004

Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin
säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa
(kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös)
saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja
kytkimen vaurio. Epäedullisissa olosuhteissa saattaa
syntyä myös ilmetä kytkimen ylikuumenemista.
Enne korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkkinen laitteisto.
Sachs- laitteiston ollessa kyseessä ei jatkotoimet ole
tarpeen. Luk- laitteiston osalta vaihdetaan kaksimassavauhtipyörä ja painejohdin. Työ suoritetaan veloituksetta
ja kestää tunnista (kaksimassavauhtipyörän ollessa
kyseessä) viiteen.
Edustaja on informoinut asiasta ajoneuvon haltijoita.
Työstä tehdään merkintä huoltotiedostoon
"13C3 099LUK suoritettu" ja teipillä merkinnällä
"13C3" polkimien alueelle.

VW

huhtikuu
2006

Taro, neliveto

Keskimäisen raidetangon mahdollinen murtuminen.
USA:ssa on v. 2005 todettu vastaavantyyppisessä
Toyota Hilux- mallissa keskimäisen raidetangon murtuma.
Tämä johtaa välittömään ohjattavuuden menetykseen.
Syyn on havaittu olevan puutteellinen raidetangon
käyttökestävyys.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa keskimäisen raidetangon
veloituksetta ja työ kestää n. 2 h.
Asiasta on ilmoitettu ajoneuvojen haltijoille.
Työ merkitään huoltotiedostoon merkinnällä
"48 H2 suoritettu"

valm.aika 1989 - 1996
…K 9500155 - 9500530
…L 9500003 - 9505785
.
…N 9500011 - 9501012
…P 9500041 - 9501130
…R 9500021 - 9501698
…S 9500001 - 9502615
… T 9500012 - 9502168
…V 9500011 - V 9501105

Virheilmoitus

Merkki

Ilm.aika

Malli

Yamaha

maaliskuu YP 250 R X-Max
2006
(tyyppi 1C01)

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

valm.numero
DG 161-0002336 - SG 161 0006529

Mahdollinen tankin täyttötulpan epätiiveys ja ja ilmaventtiilin tukkeutuminen:
Virheellinen O-rengas saattaa johtaa polttoainevuotoon.
Koska kyseinen tiiviste saattaa sulkea myös korvausilman
tulon tankkiin, voi tämä johtaa polttoaineen tulon katkeamiseen ja moottorin pysähtymiseen. Edustaja vaihtaa
tulpan modifioituun osaan veloituksetta.
Ajoneuvon haltijoita on informoitu kyseisestä virheestä.
Uudentyyppisen tulpan tunnistaa alapuolen sinisestä
väristä.

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä.
Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista
kustannuksista tai vahingoista miltään osin.

