
  AUTODOCTA 
Praktični tehnični nasveti 

 
Tehnični vodič predstavlja nekatere najbolj pogoste napake s katerimi se 

srečujejo serviserji v avtomehaničnih delavnicah pri popravilu vozil. Vsak 

primer vsebuje opis napake in možno rešitev, skupaj s slikami za lažje 

popravilo. 

 

 

 

 

 

SVETKOM IN AUTODATA 

Svetkom je pooblaščeni distributer Autodate že od leta 2012 za 
področje Slovenije, z letom 2018 pa tudi za regijo Adria. 

Autodata je spletna platforma, ki ponuja tehnične podatke za 
popravilo za več kot 32.000 modelov vozil 136-ih proizvajalcev. 
Na voljo je več kot 85.000 diagramov in ilustracij ter več kot 
500.000 postopkov za popravilo. Ker gre za internetno 
platformo, se posodobitve opravljajo redno, kar omogoča stalni 
dostop do najnovejših tehničnih podatkov vozil. 
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AUDI 

Audi A1 1.6 tdi, 2011 – Hrup iz motornega 
predela 
Opis težave 

Pri speljevanju in/ali vožnji po neravnih površinah se je pri modelu Audi 

A1 1.6 TDI letnik 2011 spredaj pojavilo škripanje. Vizualno so preverili vse 

komponente podvozja, ki bi lahko hrup povzročile. Dodatno so preverili 

tudi pritrditev motorja.   

Rešitev 

Problem je posledica prekomernega trenja med gumijastim in kovinskim 

delom nosilca menjalnika levo zgoraj.  

 

 

 

Napako odpravite tako, da rahlo odvijete vijake nosilca ter s silikonsko 

mastjo namažete stične površine gume in kovine nosilca kot prikazano na 

sliki 1. Vijake zategnite. Odpravo napake preverite s testno vožnjo.  
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Audi A4 2.0 tdi, 2010 – Neobičajen zvok pri 
visokih hitrostih 
Opis težave 

Stranka poroča o hrupu med vožnjo, ki prihaja iz spodnje strani vozila. 

Hrup oz. žvižganje je bilo slišno med preizkusom na cesti, vendar v 

delavnici serviser ni mogel najti vzroka. Kaj bi bil lahko vzrok? 

Rešitev 

Hrup se pojavi pri modelih A4 (7K2/8K5) do letnika 06/2014 in nastane 

kot posledica vibracij toplotnega ščita sredinskega izpušnega lonca. 

 

 

Odstranite toplotni ščit izpušnega lonca in temeljito očistite področje na 

sliki. Na označeno površino 40x40mm nanesite 5mm debelo plast veznega 

materiala, ki je na voljo kot originalni nadomestni. Ponovno namestite 

toplotni ščit in ga pritrdite. S preizkusom na cesti potrdite odpravo napake.  
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Audi Q5, 2009– Hrup v potniški kabini 
 

Opis težave 

Stranka poroča o hrupu, ki je slišen v potniški kabini vozila Audi Q5, 2009. 

Vidno so pregledali predel motorja in območje obeh osi, vendar ne morejo 

najti izvora hrupa.  

Rešitev 

Opisan hrup v potniški kabini je poznan in vpliva na modele Q5 do letnika 

2009. Zaradi tesnilne cevi volanskega droga vmesna gred postane ohlapna 

ali pa je brez ustrezne opore.  

 

 

Preverite, ali je tesnilna cev vmesne gredi na volanskem drogu pravilno 

nameščena (slika 1). Če je tesnilna cev vmesne gredi v volanskem drogu 

ohlapna ali pomaknjena nazaj, namestite novo tesnilno cev (slika 2). To bi 

moralo odpraviti težavo.  
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BMW & MINI 

Mini Countryman, 2011 – Hrup pri delovanju 
klimatske naprave  
Opis težave 

Pri vozilu MINI Countryman, letnik 2011, z bencinskim motorjem 1,6 se pri 
delovanju klimatske naprave pojavi moteč hrup. Serviser je preveril 
ustreznost nivoja hladilne tekočine in ali so vse cevi ustrezno pritrjene, 
vendar ni našel izvora hrupa.  

 

Rešitev 

Opisana napaka se pojavlja pri različnih motorjih tega vozila, in sicer pri 
modelih proizvedenih med 01/10/09 in 10/01/12. Hrup nastane kot 
posledica resonance nizkotlačne cevi AC.  

 

 

 

Za odpravo napake poiščite AC nizkotlačno cev blizu prednjega levega 
kolesa (LH). Potrebovali boste dušilec, ki je na voljo kot MINI nadomestni 
del. Dušilec namestite na nizkotlačno cev, kot na sliki zgoraj. Prepričajte se, 
da je nameščen 85mm od rebrastega dela nizkotlačne cevi.  

Z vklopom klimatske naprave se prepričajte, da je nadležni hrup 
odpravljen. 
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Mini One 1.6, 2005 – Osvetljena opozorilna 
lučka za ABS 
Opis težave 

Težava se pojavi pri diagnosticiranju električne napake na modelu Mini One 

1.6, letnik 2005. Občasno se vključijo opozorilne lučke za ABS, ASR in ročno 

zavoro kazalca merilnika vrtljajev in hitrosti pa se treseta. Preverjene so 

bile varovalke. Diagnostično orodje ne komunicira z ABS sistemom.  

Rešitev 

Omenjen problem se pogosto pojavi na tem modelu in je posledica 

drgnjenja kablov ob nosilec ABS hidravličnega modula. Potrebno je 

preveriti kable za krmiljenje ABS (Slika, št. 1) ter jih popraviti oziroma po 

potrebi zamenjati.  

 

 

S tem bi morali težavo odpraviti. Da se ne bi ponovila, odrežite potrebno 

dolžino gumijaste cevi in jo pritrdite na nosilec ABS hidravličnega modula 

(Slika, št. 2). Na koncu preverite še kode napak ABS-a in opravite še kakšno 

popravilo, če je to potrebno.  
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CITROEN 

Citroen C1, 2005 – Izpušni hrup 
Opis težave 

Stranka je prijavila povečan hrup izpušnega sistema pri vozilu Citroën C1 

1,0, letnik 2005. Težavo smo zaznali samo enkrat in sicer pri 

pospeševanju vendar nismo mogli določiti razloga hrupa. 

Rešitev 

Problem je na vozilu Citroën C1 zaznan od začetka proizvodnje do 

05/01/06. 

 

Hrup je posledica pritrditve plošč v zadnjem izpušnem loncu, ki resonira 

med 1500-2000 vrt/min. Preverite zadnji izpušni lonec in sicer ali ima 

točkovne zvare na mestih označenih na sliki. V koliko jih nima, ga 

zamenjajte. Odpravo napake preverite s testno vožnjo. 
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Citroen C-Elysee, 2013 – Pregrevanje 
motorja 
Opis težave 

Stranka je naletela na težavo pri pregrevanju motorja vozila Citroen C-

Elysee 1.6 Hdi, l2013. Serviser je imel težave pri iskanju vzroka. Sistem je 

bil pregledan. Ugotovljeno je bilo sicer puščanje pri hladilniku vendar 

menjava hladilnika ni odpravila težave.  

Rešitev  

Gre za znano napako pri motorjih 1.6 HDi s kodo 9HP (DV6DTED4) do 

14.3.2014 (RPO13628). Težava je ugotovljena pri ohišju ventilatorja, ki 

zaradi nastavkov na ohišju povzroči puščanje hladilnika.  

 

 

Odstranite nastavke z ohišja hladilnika, tako da na tem mestu ostane le 

gladka površina (slika). Hladilnik zamenjate le po potrebi. 
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Citroen DS4, 2011 – Motor se ne zažene 
Opis težave 

Pri vozilu Citroën DS4 2,0 HDi, letnik 2011 se pojavi težava pri zagonu 

motorja. Ko je vozilo prišlo v delavnico je motor deloval, vendar 

neenakomerno in z manjšo močjo. Zdaj se zaganja vendar se ne zažene. V 

pomnilniku je izpisanih več kod napak, ki pa se nanašajo na sistem goriva. 

Kje bi lahko začeli s popravili?   

Rešitev 

Simptomi, ki jih opisujete, so poznani pri modelu DS4 z kodo motorja RHE 

(DW10CTED4) in nastanejo zaradi okvare senzorja tlaka goriva skupnega 

voda (FRP). 

 

Za odpravo napake najprej izvedite električne, mehanske in preskuse 

komponent, da bi lahko izločili morebitne druge vzroke. Če drugih napak 

ne odkrijete, zamenjajte omenjeni senzor, kot je to prikazano na sliki. To bi 

moralo odpraviti napako.  
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FIAT 

Fiat Punto Evo, 2009 – Uhajanje hladilne 
tekočine na območju sesalnega kolektorja 
Opis težave 

Pri rednem servisu rutinskem pregledu vozila Fiat Punto Evo 2009 je bilo 

ugotovljeno uhajanje hladilne tekočine v območju sesalnega kolektorja. 

Izvedli smo tlačno kontrolo vendar mesta uhajanja nismo našli. 

Rešitev 

Napaka je znana. Do nje pride pri vozilih Fiat Punto Evo z 1.6/2.0 dizelskimi 

motorji, do datuma 15.10.2009. Napaka je na tesnilu sesalnega kolektorja, 

ki ni odporno na dizelsko gorivo. 

 

Pri tlačnem testu bodite posebej pozorni na območje prikazano na zgornji 

sliki. Zamenjate črna tesnila sesalnega kolektorja z modificiranimi zeleno 

obarvanimi tesnili. Po menjavi ponovite tlačni test za potrditev odprave 

napake.   
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Fiat 500, 2010 – Iztekanje motornega olja 
Opis težave 

Pri redno servisiranem vozilu Fiat 500, 2010 z motorjem TwinAir 0,9 je 

vidno puščanje olja iz sprednjega dela motorja. Serviser je očistil/zamenjal 

motorno olje in opravil test, da bi ugotovil od kod prihaja puščanje, vendar 

ne more locirati vira puščanja. 

Rešitev 

Napaka je znana na modelih Fiat z motorjem TwinAir 0,9, ki so bili 

proizvedeni do 03/12. Iztekanje olja med verigo in blokom valja nastane 

zaradi nezadostne količine tesnila. 

 

Odstranite pokrov verige in temeljito očistite vse površine, ki se stikajo.  

Nato nanesite silikonsko tesnilno maso na površino stika cilindričnega 

bloka (slika 1). Prepričajte se, da je na spoju med blokom cilindra in glavo 

valja dovolj tesnila. Nazadnje ponovno namestite pokrov verige in 

zagotovite, da je zategnjena z nastavitvijo pravilnega navora. 
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FORD  

Ford Mondeo, 2007 – Pomanjkanje moči 
motorja in črn dim 
Opis težave 

Serviser opisuje težavo pri vozilu Ford Mondeo 1,8, letnik 2007. Pride 

namreč do pomanjkanja moči motorja in saj v izpušnem plinu. Dodatno se 

prižge motorna opozorilna lučka. Serviser je sumil na napako v sistemu 

polnjenja motorja z mešanice zraka in goriva vendar ni mogel najti vzroka 

napake.  

Rešitev  

Vzrok je vstop zraka na izhodni cevi hladilnika zraka (intercoolerja) iz  

turbopolnilnika (TC) zaradi zrahljanega ali počenega senzorja vstopne 

temperature zraka (IAT). Za popravilo potrebujete modificirano izhodno 

cev intercoolerja TC in slepi konektor senzorja ter nadgradnjo programske 

opreme ECM.  

 

Namestite modificirano cev, odklopite konektor senzorja IAT ter ga 

zavarujte s slepim konektorjem. Priključni kabel senzorja IAT pritrdite na 

kabelski snop. ECM sprogramirajte s spremenjeno programsko opremo, ter 

izbrišite kode napake. Odpravo napake preverite s testno vožnjo. 
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Ford S-Max, 2014 – Hrup med vožnjo iz 
sprednje strani vozila  
Opis težave 

Stranka opisuje moteč hrup, ki se pojavi med vožnjo iz sprednje strani 

vozila Ford S-Max, letnik 2014. Gre za hrup, ki je podoben hrupu, ki nastane 

pri brušenju. Pri preizkusu na cesti je hrup slišen, vendar serviser v 

delavnici ne najde vzroka.  

Rešitev  

Opisana težava vpliva na več Fordovih modelov. Nastane kot posledica 

obrabljenega ležajnega ležaja pogonske gredi. 

 

Namestite nov vmesni nosilec pogonske gredi (slika 1). Obnovite vmesni 

nosilec ležaja in matice. Odpravo napake preverite s testno vožnjo. 
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HYUNDAI 

Hyundai Veloster, 2012 – Blokiranje 
parkirne zavore 
Opis težave 

Stranka poroča o blokiranju parkirne zavore pri vozilu Hyundai Veloster, 

letnik 2012. Težava nastane ko stranka popusti parkirno zavoro, vendar ta 

zablokira. Serviser je očistil zavoro, vendar je težava še vedno prisotna. Kaj 

bi bil lahko vzrok? 

Rešitev  

Težava, ki jo je opisal serviser je znana in vpliva na modele Veloster do 

28.2.2012 z avtomatskim menjalnikom. Vzrok je vdor vode v ročico čeljusti 

parkirne zavore, kar pa povzroča korozijo.  

 

Odstranite kable parkirnih zavor z obeh vzvodov in preverite meritev »A« 

na obeh zadnjih čeljustih (Slika 1). Če je skupna meritev obeh zadnjih 

čeljusti manjša od 3 mm, bo potrebna zamenjava kompleta vzvodov.  Če pa 

je skupna meritev večja od 3 mm, pa bo potrebna menjava zadnje zavorne 

čeljusti.   
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KIA  

Kia Cee'd, 2007 – Delovanje centralnega 
zaklepanja 
Opis težave 

Stranka poroča o težavah pri delovanju daljinskega centralnega zaklepanja. 

Serviser je že zamenjal baterijo ključa in preveril električne povezave, 

vendar težava ostaja.  

Rešitev  

Sistem centralnega zaklepanja ne deluje, ker računalnik zaznava, da je ključ 

še vedno v ključavnici za zagon vozila to je zaradi blokade zaznavala ključa 

v ključavnici. 

 

Odključite akumulator in odstranite plastično zaščito na spodnjem in 

zgornjem delu volanskega droga. Izključite konektor ključavnice. Vstavite 

ključ in ga zavrtite v položaj ACC (slika 1) nato pa hkrati pritisnite in držite 

zatič ključavnice (slika 2) ter izvlecite vložek ključavnice (slika 3). Na 

vložek ter zaznavalo ključa (slika 4) nanesite tanko plast litijeve masti za 

nizke temperature. To bi moralo težavo odpraviti. 
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Kia Sportage, 2016 – Opozorilo za odprta 
vrata 
Opis težave 

Pri vozilu Kia Sportage, letnik 2016 je prikazano opozorilo za odprta 

vrata, čeprav so vsa vrata zaprta. Kaj bi bil lahko vzrok? 

Rešitev  

Napaka se pojavi zaradi vdora vode v kabelski priključek zaklepa zadnjih 

vrat, ki povzroči korozijo.   

 

Odstranite notranjo oblogo zadnjih vrat. Preverite ali je prišlo do omenjene 

korozije priključka.. Po potrebi zamenjate mehanizem za zaklep zadnjih 

vrat. Z uporabo kompleta za popravilo namestite kanal za odtekanje vode 

na zadnje vodilo vrat. Postopek ponovite tudi na drugi strani. To bi moralo 

težavo odpraviti.  
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LEXUS 

Lexus NX, 2015 – Težave pri pospeševanju 
nad 3000 vrtljajev 
Opis težave 

Lastnik vozila Lexus NX 200, letnik 2015 je poročal o težavah pri 

pospeševanju nad 3.000 obr/min. ECM pomnilnik ni prikazal oz. shranil 

nobenih kod napake. Serviser je pri testiranju vozila na cesti opazil 

nenavadno obnašanje vozila v navedenih pogojih, vendar v delavnici 

napake ni našel. 

Rešitev 

Navedena napaka je bila zaznana pri različnih modelih vozil Lexus s kodo 

motorja 8AR-FTS do 12/16.  

 

Napaka je posledica napake v konstrukciji regulacijskega ventila odvoda 

turbopolnilnika (TC). Preverite serijsko številko na regulacijskem ventilu 

(slika zgoraj). V kolikor je serijska številka nižja od 16 T 217, zamenjajte 

regulirni ventil TC z modificiranim.  Odpravo napake preverite s testno 

vožnjo. 
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Lexus CT, 2011 – Gori lučka za preverjanje 
motorja, povezana z recirkulacijo izpušnih 
plinov 
Opis težave 

Serviser poroča o vozilu Lexus CT, letnik 2011, ki prikazuje številne kode 

napak, povezane s sistemom recirkulacije izpušnih plinov (EGR). Serviser 

je preveril sistem EGR in zdi se da deluje dobro. Kje začeti s popravilom?  

Rešitev 

Opisana napaka vpliva na modele Lexus CT do 20.07.2012. Vtič kabla EGR 

ventila je pod napetostjo, ki povzroči prekinjeno odprto vezje in nepravilno 

delovanje EGR ventila. To vodi k kopičenju ogljikovih ostankov. 

 

Prilagodite EGR ventil tako da odstranite izolacijski trak iz ožičenja (slika 

1). Preklopite ožičenje EGR ventila, tako da še vedno omogoča premikanje 

motorja. Na označeno površino nanesite lepilni trak (slika 2). Za 

dokončanje popravila bo modul za nadzor motorja (ECM) zahteval 

ponovno programiranje z nadgrajeno programsko opremo proizvajalca.  
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MAZDA  

Mazda MX-5, 2015 – Oslabljeno delovanje 
A/C sistema 
Opis težave 

Serviser ima v delavnici Mazdo MX-5, letnik 2015 pri kateri se je pojavila 

napaka v sistemu klimatske naprave, ko ta ni hladila. Serviser je zamenjal 

tesnilo na A/C visokotlačni cevi, ki je povezana z A/C kompresorjem, saj se 

je zdelo da je tam prišlo do puščanja hladilnega sredstva. Po nekaj mesecih 

se je napaka ponovila. Kaj bi bil lahko vzrok? 

Rešitev 

Gre za znano napako, ki vpliva na modele MX-5 proizvedene v obdobju 

14/05/15 in 19/06/18. Poškodbe visokotlačne cevi povzroči premik 

motorja. 

 

 

Zelo natančno preglejte visokotlačno cev A/C, kjer je priključena na 

kompresor A/C. V kolikor najdete razpoko, zamenjate visokotlačno cev A/C 

in napolnite sistem s pravilno količino hladilnega sredstva. To bi moralo 

odpraviti napako.  
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MERCEDES BENZ 

Mercedes Benz A180, 2012 – Vključena lučka 
za okvaro motorja (MIL) 
Opis težave 

Težava se je pojavila pri diagnosticiranju električne napake na Mercedes 

A180 1.6, letnik 2012. Lučka za okvaro motorja je bila vključena pomnilnik 

napak pa je prikazoval različne kode napak. Preverili smo večino 

komponent, na katerih naj bi bila napaka, vendar komponente delujejo 

pravilno.  

Rešitev 

Opisano se je večkrat pojavilo pri modelih Mercedes-Benz s kodami 

motorja 270.910 / 270.920. Težavo povzroča drgnjenje kablov motorja ob 

držalo v bližini ohišja zračnega filtra (Slika, št. 1).  

 

 

Preverite poškodbe kabla ter jih popravite ali po potrebi zamenjajte. 

Priključni kabel motorja zavarujte z modificirano držalom (Slika, št. 2). Po 

popravilu zbrišite shranjene kode napak. 
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OPEL 

Opel Zafira, 2015 – Uhajanje hladilne 
tekočine 
Opis težave 

Pri vozilu Opel Zafira-C Tourer 2.0 CDTI, letnik 2015 prihaja do puščanja 

hladilne tekočine. Serviser sumi, da je razlog tesnilo glave motorja, vendar 

popravila ni izvedel, ker o tem ni prepričan.  

Rešitev 

Iztekanje hladilne tekočine je najverjetneje posledica znane napake v 

tesnjenju priključka hladilnika izpušnih plinov (EGR) na izstopni strani.  

 

Izpraznite hladilni sistem vozila in odstranite cev sesalnega zraka, da bi 

imeli dostop do hladilnika EGR. Odstranite izstopno cev EGR-a in očistite 

območje okoli priključka. Tesnilno maso nanesite na območje kot 

prikazano na sliki. Namestite izstopno cev EGR hladilnika in cev za dovodni 

zrak, nato pa počakajte vsaj 12 ur, da se tesnilna masa posuši. Napolnite 

hladilni sistem ter opravite tlačni preizkus hladilnega sistema, da preverite, 

ali je napak odpravljena. 
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PEUGEOT 

Peugeot 207, 2009 – Hrup pri speljevanju 
Opis težave 

Stranka je imela težave z diagnosticiranjem ropota oz. hrupa pri vozilu 

Peugeot 207, letnik 2009. Ropot se pojavi pri speljevanju. Hrup je slišen iv 

področju sprednjega levega dela vozila. Serviser je preveril volan, obešenje 

in pogon, vendar ni našel izvora hrupa na navedenem območju vozila.  

Rešitev 

Tovrstno napako so prijavili tudi drugi lastniki vozila Peugeot 207. Razlog 

zanj je premiki med nosilcem sprednjega kolesa in nosilcem pesta. 

 

 

Ležaj prednjega kolesa izgradite iz pesta. Nanesite tanek premaz masti na 

označeno področje na sliki. Pri tem pazite da masti ne nanašate na senzor 

ABSa. Ležaj prednjega kolesa namestite nazaj in ponovite postopek na 

drugi strani. Po opravljenem posegu s testno vožnjo potrdite odpravo 

napake.   
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Peugeot 2008, 2014 – Puščanje motornega 
olja in drsenje sklopke 
Opis težave 

Pri vozilu Peugeot 2008 z bencinskim 1.2 motorjem se je pojavilo 

puščanje olja v območju menjalnika. Zamenjano je bilo zadnje oljno tesnilo 

ročične gredi, vendar se je vozilo po nekaj mesecih vrnilo z enako težavo.  

Rešitev  

Napaka se pojavi pri modelih proizvedenih do 10.12.2014 (RPO 13911) in 

je posledica slabe konstrukcije ročične gredi, kar povzroča puščanje olja na 

zadnji strani. 

 

Vgraditi je potrebno pušo namenjeno za odpravo te napake in ki je na voljo 

kot originalni del. Odstranite vztrajnik ter očistite vse sestavne dele. 

Nanesite maso za tesnjenje Loctite 648 na mesto kot kaže slika. Pušo 

vgradite na zadnjo stran ročične gredi.  Po potrebi zamenjate tudi zadnje 

oljno tesnilo gredi. Preglejte tudi sklopko in jo po potrebi zamenjate.  
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Peugeot RCZ, 2013 – Gori lučka za motor 
Opis težave 

Stranka, ki ima vozilo Peugeot RCZ 2013 se pritožuje zaradi pomanjkanja 

moči, težjega zagona motorja in prižgane opozorilne lučke motorja (MIL). 

Računalnik prikaže napake povezane  s sistemom variabilnega krmiljenja 

ventilov.  

Rešitev 

Znano je, da opisane težave vplivajo na modele RCZ s kodo motorja 

EP6CDTR (5FG) in nastanejo kot posledica poškodbe zobnika gredi 

variabilnega krmiljenja ventilov.   

 

Preverite stanje aktivatorja variabilnega krmiljenja ventilov in ga po 

potrebi zamenjajte. Preverite morebitne poškodbe zobnika  (glejte sliko). 

Če je poškodovan, je potrebno zamenjati glavo motorja. 
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Peugeot 3008, 2012 – Gori več opozorilnih 
lučk 
Opis težave 

Serviser ima v delavnici vozilo Peugeot 3008, letnik 2012, kjer je 

prikazanih več opozoril.  Računalnik prikaže napake s kodami P16B1 in 

P16B2 – o teh kodah serviser nima podatkov.  

Rešitev 

Vzrok je posledica vstopa vode v pogon hladilnika in vtičnega kabla, kar 

povzroča korozijo. 

 

Odstranite sprednji odbijač in odstranite pogon hladilnika (glejte sliko 1.1). 

Preverite delovanje hladilnega sklopa (glejte sliko 1.2). Po potrebi 

popravite / zamenjajte komponente in preverite, ali je prišlo do korozije v 

pogonu hladilnika in kabelskem snopu. Po potrebi popravite / zamenjate 

komponento, nato pritrdite aktuator hladilne tekočine hladilnika. Ponovno 

namestite sprednji odbijač, nato izbrišite kode težav in opravite preskus na 

cesti. 
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SEAT 

Seat Leon, 2013 – Hrup v sprednjem delu 
vozila 
Opis težave 

Pri zavijanju se pri vozilu Seat Leon letnik 2013 pojavi nenavaden hrup. 

Hrup je bil slišen pri preizkusu na cesti, v delavnici pa ga ni bilo mogoče 

slišati. Kaj bi lahko povzročalo ta hrup? 

Rešitev 

Pri modelih Leon, ki nimajo aktivnega sistema vzmetenja, se opisani hrup 

ali šum velikokrat pojavita. Gre za posledico prekomernega trenja med 

zgornjim pokrovom sprednjega amortizerja zgoraj in blokado amortizerja. 

 

Na kontaktne površine obeh nanesite silikonsko maščobo, ki bo ublažila 

udarce (kot na sliki zgoraj). S preizkusom na cesti preverite ali je omenjena 

napaka odpravljena.  
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Seat Alhambra 2.0L TDI, 2011 – Opozorilo za 
nivo hladilne tekočine 
Opis težave 

Lastnik vozila Seat Alhambra 2.0L TDI, letnik 2011 poroča o opozorilih za 

nivo hladilne tekočine motorja. Po mnogih preizkusih tlaka izgube 

hladilne tekočine in vizualnih pregledih, serviser ne vidi nobenih znakov 

puščanja hladilne tekočine. 

Rešitev 

Opisana napaka je znana pri modelih Alhambra s kodami CFFA, CFFB ali 

CFFE. Vzrok za napako je porozna glava cilindra.

 

Preverite proizvodno številko na glavi cilindra(glejte sliko 2.1). Če je 

proizvodna številka pred V300, zamenjajte glavo cilindra. To bi moglo 

odpraviti napako. 
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SUBARU 

Subaru XV, 2013 – Oslabljeno delovanje 
motorja 
Opis težave 

Pri vozilu Subaru XV 1.6, letnik 2013 se pojavljajo motnje, kot so slabo 

delovanje motorja, pomanjkanje moči in puščanje motornega olja na 

sprednjem delu motorja. Mehanik je izvedel nekaj osnovnih pregledov 

sistemov zraka in goriva ter preveril morebitne shranjene kode napak, ki 

pa jih ni bilo.  

Rešitev 

Motnje nastanejo zaradi puščanja olja v aktivatorju pozicije odmične gredi 

ko olje vstopi v kabelski vtič. Ta napaka vpliva na več modelov Subaru s 

kodami motorja z FB16 / FB20 / FB20 DIT / FB25 / FB25A.  

 

Preverite vtič aktivatorja. V kolikor najdete sledi olja, ga očistite ali po 

potrebi zamenjajte. Preverite tudi prvih cifer proizvodne številke 

aktivatorja (CMP) (glejte sliko). Če je prvih pet cifer nižjih od 17158, 

zamenjajte aktuator z modificiranim. Odpravo napake preverite s testno 

vožnjo.  Odpravo napake preverite s testno vožnjo.  
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SUZUKI 

Suzuki Swift, 2007 – Občasni električni 
zapleti 
Opis težave 

Pri modelu Suzuki Swift letnik 2007 se občasno pojavlja nedelovanje 

centralnega zaklepanja, električnega pomika oken ter funkcije opozorilnih 

lučk.  Preverilo se je ožičenje in ozemljitev. Napaka ni bila ugotovljena.  

Rešitev 

Težava se pojavi zaradi vdora vode v krmilni modul skozi karoserijski stik 

v A stebričku. Za potrditev napake izvedite preizkus vdora vode na območju 

A stebrička. Če je napaka prisotna, odstranite vetrobransko steklo. Nanesite 

tesnilo na stik karoserije na prizadetem območju (slika, št.1). 

 

 

 

Ponovno namestite vetrobransko steklo. Po potrebi zamenjajte krmilni 

modul. Izbrišite vse povezane kode napak. Preverite ali je omenjena napaka 

odpravljena.  

 



32 

SKODA 

Škoda Roomster, 2012 – Težave pri zagonu 
motorja in osvetljena lučka za motor 
Opis težave 

V delavnico je stranka pripeljala Škodo Roomster 1.2 s težavo z zagonom 

motorja prižgana pa je tudi opozorilna lučka za napako na motorju (MIL). 

Poleg tega pa so v računalniku vidne tudi kode napak, ki se nanašajo na 

krmilno enoto za stopalko za plin.  

Rešitev 

Gre za znano napako, ki vpliva na modele Fabia II in Roomster s kodo 

motorja CGPA. Vzrok je verjetno napaka krmilne enote plina.  

 

Preverite datum proizvodnje na krmilni enoti za plin. Če je datum 

proizvodnje pred 6. 12. 2012, zamenjajte enoto. To bi moralo odpraviti 

napako. 

 

 

 



33 

Škoda Fabia, 2010 – Kako odpraviti 
škripanje ob volanu? 
Opis težave 

Serviser poroča o hrupu s prednje osi Škode Fabie, letnik 2010. Hrup se 

pojavi pri obračanju volana in pri vožnji na poškodovanih cestiščih. V 

delavnici niso mogli ponovno ustvariti enakega hrupa. Serviser je preveril 

vse komponente vzmetenja, vendar težava ostaja.  Kako odpraviti težavo? 

Rešitev 

Opisana težava vpliva na modele Fabia II, Rapid Space Spaceback in 

Roomster do 1.11.2013. Vzrok je posledica korozije spojev. 

 

Za odpravo težave, odstranite gumijaste krmilne letvice (Slika 1) in 

preverite barvo masti v zglobih (Slika 2). Če ima maščoba zarjavelo barvo, 

odstranite krmilno letev in pritrdite nove koloteke (Slika 3). V kolikor je 

potrebno zategnite tudi palico na 80 Nm in opravite optiko prednjih kolec 

pred preizkusom na cesti.   
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TOYOTA 

Toyota Auris, 2012 – Žvižganje iz sprednjega 
dela vozila 
Opis težave 

Pri vozilu Toyota Auris 2012 se je pri hitrosti 100 km/h pojavil zvok  

podoben žvižganju. Zvok je bil najglasnejši, ko je vozilo doseglo delovno 

temperaturo.  Vizualno je bilo preverjeno več elementov na sprednji strani 

vozila, vendar ni bilo mogoče določiti od kod prihaja hrup.  

Rešitev 

Omenjen problem je posledica tresljajev zavornih ploščic, ki resonirajo na 

sprednjih zavornih čeljustih, kar povzroči hrup pri stalni hitrosti med 70 in 

120 km/h.  Za odpravo napake izgradite in preverite, če imajo sprednje 

zavorne ploščice režo kot na sliki spodaj.  

 

 

 

Če reže ni, zamenjajte ploščice s spremenjenimi, ki režo imajo. Odpravo 

napake preverite s testno vožnjo.  
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Toyota Auris, 2013 – Zatikanje volana 
Opis težave 

Pri vozilu Toyota Auris 2013 stranka poroča o težavah oz. zatikanju 

volana pri zavijanju ali parkiranju. Pred časom je bila preproga pod 

volanom po močnem dežju mokra vendar nismo prepričani ali sta težavi 

povezani.  

Rešitev 

Napaka je posledica razpokanega oz. poškodovanega tesnilnega obroča 

krmilnega droga.  

 

Odstranite tesnilo krmilnega droga. Na novo tesnilo namestite zaščito (slika 

1). Pritrdite jo z objemko, ki zagotavlja razmak širine 0.5 do 1,5mm (slika 

2). Novo tesnilo skupaj z zaščito namestite na volanski drog. Rešitev bi 

mogla odpraviti napako. 
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Toyota Prius, 2013 – Opozorilni lučki za 
hibridni pogon in motor 
Opis težave 

Serviser poroča o težavah pri diagnosticiranju nekaterih napak na vozilu 

Toyota Prius, letnik 2013. Gorita namreč opozorilni lučki za hibridni 

pogon in motor. Hkrati pa je serviser opazil tudi pregrevanje 

akumulatorja hibridnega pogona.  

Rešitev 

Zelo nujno je, da je vse osebje v delavnici, ki dela na hibridnih vozilih, 

primerno usposobljeno za izvedbo vseh potrebnih delovnih operacij. Pri 

delu z visokonapetostnimi vezji in komponentami upoštevajte vse 

smernice povezane z varnostjo. Priporočamo tudi, da pred začetkom dela, 

odključite akumulator hibridnega pogona. Glede na opisane simptome, je 

napaka verjetno posledica tujih predmetov oz. ostankov, ki omejujejo 

delovanje hladilnega ventilatorja hibridnega akumulatorja, kar zmanjša ali 

ustavi pretok hladilnega zraka.  

 

Odstranite in očistite hladilni ventilator hibridnega akumulatorja in ga po 

potrebi zamenjajte. Za preprečitev ponovitve napake, namestite filter 

vhodnega zraka v hladilni sistem hibridnega akumulatorja (glejte sliko). 

Preverite tudi delovanje in stanje hibridne baterije in jo po potrebi 

zamenjajte.  
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VOLVO 

Volvo V40, 2012 – Kondenzacija v žarometih 
Opis težave 

Stranka poroča o prekomerni kondenzaciji v žarometih na vozilu Volvo 

V40, letnik 2012. Serviser je pregledal ali obstajajo kakšne poškodbe 

žarometov in žaromete temeljito izsušil. Napaka se kmalu ponovi. Ali je to 

pogost problem?  

Rešitev  

Težava je posledica pomanjkanja ventilacijskih lukenj v žarometih. Za 

odpravo bo potrebna namestitev prezračevalne membrane (na voljo pri 

distributerju nadomestnih delov). 

 

Odstranite žaromet in zadnji pokrov (1). V pokrov s 13-milimetrskim 

svedrom izvrtajte dve prezračevalni luknji (2) oddaljeni druga od druge 17 

mm (3) kot prikazano na sliki. Odstranite vse plastične delce – ostanke 

vrtanja. Območje okrog ventilacijskih lukenj temeljito očistite in namestite 

prezračevalno membrano, tako da ta prekrije narejene luknje. Postopek 

ponovite tudi na drugem žarometu. 
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VW 

VW Golf 1.2 TSI, 2013 – Puščanje hladilne 
tekočine 
Opis težave 

Serviser poroča o težavah pri iskanju vzrokov za puščanje hladilne tekočine 

pri vozilu VW Golf 1.2 TSI. Kontrola tlaka hladilne tekočine ni pokazala 

vzroka. Po preizkusu na cesti, ko je motor dosegel normalno delovno 

temperaturo, pa so bili vidni znaki puščanja hladilne tekočine v bližini 

ohišja zračnega filtra. 

Rešitev  

Gre za znano napako, ki vpliva na modele Polo, Golf in Jetta s kodami 

motorjev CJZA/CJZB/CJZC/CJZD. Uhajanje hladilne tekočine je posledica 

obrabljene hladilne cevi na ohišju zračnega filtra.  

 

Na novo cev za hladilno tekočino namestite tulec, ki je na voljo v VW 

oddelku za nadomestne dele (slika 1.1). Zaščitni tulec bo preprečil 

ponovitev napake. Zagotovite tudi, da sta raven hladilne tekočine motorja 

in mešanice proti zmrzovanju pravilni.  
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VW Passat, 2012 – Tresenje motorja v 
prostem teku 
Opis težave 

Pri vozilu VW Passat 1.6 TDI 2012 se pojavi tresenje motorja v prostem 

teku. Serviser je opravil osnovne preglede sistemov za zrak in gorivo ter 

preveril morebitne shranjene kode napak, vendar ni bila zaznana nobena 

napaka.  

Rešitev  

Gre za znano napako pri modelih z 1.6 TDI motorji - koda CAYC.  

 

Vzrok je posledica napake na solenoidnem ventilu za regulacijo tlaka 

goriva. Potrebna je menjava. Nameščen je na skupnem vodu za gorivo (slika 

zgoraj). Odpravo napake potrdite s testno vožnjo.  
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VW Up, 2012 – Puščanje motornega olja 
Opis težave 

Pri vozilu Volkswagen Up! letnik 2012 je serviser po opravljenem rednem 

servisu opazil uhajanje motornega olja v območje oljnega korita. Serviser 

je vgradil novo korito in pri montaži zagotovil, da je ustrezno pritrjen, 

vendar je puščanje olja ostalo.  

Rešitev  

Napaka se pojavi pri modelih z oznakami motorja CHYA / CHYB, in sicer 

zaradi napake v izdelavi korita. Zaradi nje se lahko pri odstranjevanju in 

nameščanju čepa za izpust olja korito nenamerno poškoduje. 

  

Korito preverite in ga po potrebi popravite ali zamenjajte z novim. Težava 

bi morala biti s tem odpravljena. 
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VW Touran, 2008 – Loputa za gorivo ne 
ostane zaprta 
Opis težave 

Pri vozilu Volkswagen Touran letnik 2008 se pojavi težava, da loputa za 

polnjenje goriva po polnjenju ne ostane zaprta. Aktivator lopute deluje saj 

se sliši klik ob uporabi centralnega zaklepanja. Kaj bi lahko povzročilo 

navedeno težavo? 

Rešitev  

Razlog napake je v palici lopute aktivatorja, ki se zatakne v vodilu, ker ni 

pravilno poravnana.   

 

Odstranite desno stransko oblogo prtljažnega prostora. Preverite 

poravnanost vodila in palice (slika 1). Odvijte pritrdilne vijake aktivatorja 

lopute in ju poravnajte (slika 2). Pritrdite vijake aktivatorja in namestite 

stransko oblogo. Odpravo napake preverite.  

 

 


