
 
Botão com a letra (M)- aperte 1 vez pra acertar a hora - aperte 2x aparece o num. Do erro - se tiver o sinal (+) quer dizer que tem mais erros - 

 
  aperte o (M) denovo para ver os outros erros.   

 
CODIGO DE FALHAS DO TACOGRAFOS MTCO – 1390  

codigo  descrição  defeito associado 

A822 A423se for kitas  / se for Hall da falha A822 Sensor de velocidade sem alimentação ou com defeito (não envia sinal para o tco)( ativar Kitas) 

A423 FALHA NO SENSOR DE VELOCIDADE (No tacoteste RCR só da falha kitas pois já tem sensor hall ai não da falha) 

A 411 Falha de comunicação com o velocimetro  velocimetro inoperante ou com falha de comunicação em velocidade ou kilometr(K-line)  

    ERRO COMUNIC. C/ VELOCIM -ou vc esta testando na bancada ou conserte a placa velocim 

A400 interrupção na alimentação elétrica interrupção temporaria na alimentação principal do tacografo. È registrada no disco diagrama  

    uma linha retilinea até 125 km  

A050 falta de disco diagrama  o veiculo foi confuzido durante um certo periodo sem o disco diagrama 

A00C erro interno  este erro esta associado a ulgum defeito de execução do programa do processador principal  

900F falha no teclado  falha no teclado frontal do tacografo (teclas de abertura da gaveta0 e do menu ou teclas bloqueadas 

    tecla pressionada por muito tempo o bloqueada 

900B     

900A falha na comunicação CAN  falha no protocolo de comunicação CAM. Não válido para os tacografos de comunição K-line 

9430 falha na saida B7 falha (falha de sinal) na saiuda auxiliar de velocidade no conector B (amarelo) pino 7 

9064 falha no suporte do discos  falha no mecanismo de acionamento do disco diagrama. Verificar a colocação correta do disco  

    ou se o mesmo não esta "travando" OU problema no relogio ou na plc 

9063   falha no sistema (motor) de levantamento das agulhas  (erro na gaveta ou Codigo do produto) 

9062 falha no sistema de gravação falha não especidica no sistema de registro 

9061 (erro na gaveta) falha no sistema (motor) de velocidade 

9060 falha na gaveta  falha no procedimento de abertura da gaveta (abre e fecha pra ver se resolve) 

9053 falha no sistema de horas (hora piscando) falha de sicronismo entre o relogio digital e o posicionamento do disco diagrama na gaveta. 

     Ver procedimento de ajuste de horas (a hora é mudada estando um diagrama introduzido)  

    ou o MTCO altera de forma automarica para hora de verão nverno)  

9010 falha no display falha no funcionamento do display ou de comunicação 

9065 o veiculo ultrapassou a velocidade ajustada   
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