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Error codes xbox 360-console

  

Foutcode Originele Xbox 360-console Xbox 360 S-console

E01 – E63, E65 Gebruik de Wizard knipperende 
lampjes. Kies één knipperend 
lampje als probleem en volg de 
stappen in de oplossing. 

Probeer de volgende stappen: 

1. Koppel alle accessoires 
los en sluit ze weer aan. 

2. Verwijder de harddisk. 
3. Verwijder eventueel 

aanwezige USB-
flashstations. 

Als het probleem niet is 
verholpen met deze stappen, 
moet u een reparatie aanvragen. 
Meld u aan om een reparatie aan
te vragen of zie Uw Xbox-
console of Kinect-sensor laten 
repareren.

E64 Uw console moet worden 
gerepareerd. Meld u aan om een 
reparatie aan te vragen of zie 
Uw Xbox-console of Kinect-
sensor laten repareren. 

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

Uw console moet worden 
gerepareerd. Meld u aan om een 
reparatie aan te vragen of zie 
Uw Xbox-console of Kinect-
sensor laten repareren. 

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

E66 Er is met de Xbox 360-console 
geknoeid of het is gewijzigd. Dit
betekent dat de console niet 
meer in staat is verbinding te 
maken met Xbox Live, 
systeemupdates te downloaden 

Er is met de Xbox 360-console 
geknoeid of het is gewijzigd. Dit
betekent dat de console niet 
meer in staat is verbinding te 
maken met Xbox Live, 
systeemupdates te downloaden 
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of nieuwe games te spelen 
waarvoor systeemupdates nodig 
zijn.

Ga voor meer informatie naar 
Foutcode E66 treedt op en er 
knippert een rood lampje 
wanneer u een Xbox 360-
console gebruikt.

of nieuwe games te spelen 
waarvoor systeemupdates nodig 
zijn.

Ga voor meer informatie naar 
Foutcode E66 treedt op en er 
knippert een rood lampje 
wanneer u een Xbox 360-
console gebruikt.

E68, E69 Gebruik de Wizard knipperende 
lampjes. Kies één knipperend 
lampje als probleem en volg de 
stappen in de oplossing.

Probeer de volgende stappen: 

1. Koppel alle accessoires 
los en sluit ze weer aan. 

2. Verwijder de harddisk. 
3. Verwijder eventueel 

aanwezige USB-
flashstations. 

4. Als er geen 
systeemfoutberichten 
worden weergegeven als 
de harddisk is 
verwijderd, is er wellicht 
een hardwarestoring in 
uw harddisk opgetreden. 
Bestel een nieuwe Xbox 
360 harddisk in ons 
Xbox online 
servicecentrum 
(aanmelden met uw 
Microsoft-account). Om 
een harddisk onder 
garantie te vervangen is 
consoleregistratie vereist.

Als het probleem niet is 
verholpen met deze stappen, 
moet u een reparatie aanvragen. 
Meld u aan om een reparatie aan
te vragen of zie Uw Xbox-
console of Kinect-sensor laten 
repareren.

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
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registratie van Xbox.

E70, E71, E73 Gebruik de Wizard knipperende 
lampjes. Kies één knipperend 
lampje als probleem en volg de 
stappen in de oplossing.

Probeer de volgende stappen: 

1. Koppel alle accessoires 
los en sluit ze weer aan. 

2. Verwijder de harddisk. 
3. Verwijder eventueel 

aanwezige USB-
flashstations. 

Als het probleem niet is 
verholpen met deze stappen, 
moet u een reparatie aanvragen. 
Meld u aan om een reparatie aan
te vragen of zie Uw Xbox-
console of Kinect-sensor laten 
repareren.

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

E74 Uw console moet worden 
gerepareerd. Meld u aan om een 
reparatie aan te vragen of zie 
Uw Xbox-console of Kinect-
sensor laten repareren. 

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

Uw console moet worden 
gerepareerd. Meld u aan om een 
reparatie aan te vragen of zie 
Uw Xbox-console of Kinect-
sensor laten repareren. 

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

E75 – E99 Gebruik de Wizard knipperende 
lampjes. Kies één knipperend 
lampje als probleem en volg de 
stappen in de oplossing.

Probeer de volgende stappen: 

1. Koppel alle accessoires 
los en sluit ze weer aan. 

2. Verwijder de harddisk. 
3. Verwijder eventueel 

aanwezige USB-
flashstations. 

Als het probleem niet is 
verholpen met deze stappen, 
moet u een reparatie aanvragen. 
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Meld u aan om een reparatie aan
te vragen of zie Uw Xbox-
console of Kinect-sensor laten 
repareren.

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

E81, E82 Gebruik de Wizard knipperende 
lampjes. Kies één knipperend 
lampje als probleem en volg de 
stappen in de oplossing.

Probeer de volgende stappen: 

1. Koppel alle accessoires 
los en sluit ze weer aan. 

2. Verwijder de harddisk. 
3. Verwijder eventueel 

aanwezige USB-
flashstations. 

Als het probleem niet is 
verholpen met deze stappen, 
moet u een reparatie aanvragen. 
Meld u aan om een reparatie aan
te vragen of zie Uw Xbox-
console of Kinect-sensor laten 
repareren.

Vragen over reparatie of 
garantie? Zie Veelgestelde 
vragen over garantie en 
registratie van Xbox.

Leesfouten Xbox-schijven
Berichten Wat kunt u doen?

• This disc is unreadable. 
• To play the disc, put it in an Xbox 360 

console. 
• Unrecognized disc. 
• “Reading” en vervolgens “Open tray”.

Gebruik de Oplossing voor Xbox 360-disc-
station.

Fouten bij het bijwerken van de consolesoftware
U krijgt wellicht een fout te zien wanneer u de consolesoftware bijwerkt. Or u krijgt misschien een
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foutcode te zien nadat de consolesoftware is bijgewerkt. Wanneer u bijvoorbeeld een dvd probeert
af te spelen, krijgt u wellicht een soortgelijk foutbericht te zien:

Some Xbox features are missing or corrupt. A system update is required to replace
them. Your console will now restart.

Zie Problemen met een update naar uw Xbox 360-console oplossen als u een van deze problemen
ervaart.

Verbindings- fouten

Fout 8c230002 treedt op wanneer u content probeert te kijken of te kopen op Xbox 360
Lees wat u kunt doen als u fout 8c230002 te zien krijgt wanneer u content probeert te kijken of te

kopen op uw Xbox 360-console.

Fout 80004004 treedt op wanneer u vanaf Xbox 360 toegang probeert te krijgen tot een
gamebestand dat is opgeslagen in de cloud

Wat u kunt doen als u fout 80004004 te zien krijgt wanneer u vanaf een Xbox 360-console toegang
probeert te krijgen tot een gamebestand dat is opgeslagen op Xbox Live via opslag in de cloud.

Fout 807B01F4 treedt op wanneer u content van Xbox Live probeert te downloaden op Xbox 360
Hoe u fout 807B01F4 oplost, zodat u content van Xbox Live kunt downloaden.

Fout 80070570 treedt op wanneer u content van Xbox Live downloadt op Xbox 360
Hoe u foutcode 80070570 oplost, zodat u content van Xbox Live op uw Xbox 360-console kunt

downloaden.

Fout 800700E8 treedt op wanneer u content van Xbox Live downloadt op Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 800700E8 te zien krijgt wanneer u content van Xbox Live op uw Xbox

360-console probeert te downloaden.

Foutcode 19-04-80004005 treedt op wanneer u muziek naar de Xbox 360-console probeert te
streamen

Wat u kunt doen als u foutcode 19-04-80004005 te zien krijgt wanneer u muziek naar de Xbox 360-
console probeert te streamen.

Fout 80072EF3 treedt op wanneer u zich aanmeldt bij Xbox Live
Wat u kunt doen als u fout 80072EF3 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox

Live.

Fout 8015190B treedt op wanneer u verbinding maakt met Xbox Live op Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 8015190B te zien krijgt wanneer u verbinding probeert te maken met

Xbox Live op uw Xbox 360-console.
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Fout 80072741 treedt op wanneer u Xbox Live op Xbox 360 gebruikt
Wat u kunt doen als u fout 80072741 te zien krijgt wanneer u Xbox Live gebruikt op uw Xbox 360-

console.

Download fouten

Fout 80072EE2 treedt op wanneer u content op Xbox Live downloadt
Wat u kunt doen als u statuscode 80072EE2 te zien krijgt wanneer u content van Xbox Live

probeert te downloaden.
Fout 8015190E treedt op wanneer u verbinding probeert te maken met Xbox Live op uw Xbox 360
Wat u kunt doen om fout 8015190E op te lossen, zodat u verbinding kunt maken met Xbox Live op

een andere Xbox 360-console. 

Fout 8c210003 treedt op wanneer u iets probeert te kopen op Xbox Live
Hoe u fout 8c210003 oplost, zodat u iets kunt kopen op Xbox Live.

Licentiefouten

Fout 8015000A treedt op wanneer u de Xbox 360-console gebruikt
Wat u kunt doen als u fout 8015000A te zien krijgt wanneer u Xbox 360 gebruikt.

Fout 69-80072746 treedt op wanneer u content voor Xbox Live probeert af te spelen
Wat u kunt doen als u foutcode 69-80072746 te zien krijgt wanneer u content voor Xbox Live

probeert af te spelen.

Fout 803C0008 treedt op wanneer u een video probeert af te spelen op uw Xbox 360-console
Wat u kunt doen als u foutcode 803C0008 te zien krijgt wanneer u een video probeert af te spelen

op uw Xbox 360-console.

Fout 96-80150017 treedt op wanneer u een video afspeelt op uw Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 96-80150017 te zien krijgt wanneer u een video afspeelt vanaf Xbox

Live in Films en tv op Xbox 360.

Hardwarefouten
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Foutcode E74 treedt op wanneer u de Xbox 360 gebruikt
Informatie over foutcode E74 en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u de Xbox 360-

console gebruikt.

Foutcode E71 treedt op en er knippert een rood lampje wanneer u de Xbox 360-console gebruikt
Wat u kunt doen als u foutcode E71 te zien krijgt wanneer u de Xbox 360 gebruikt.

Foutcode E68 treedt op en er knippert één rood lampje wanneer u de Xbox 360-console gebruikt
Informatie over foutcode E68 en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u de Xbox 360-

console gebruikt.

Fout 03-57-00 treedt op op Xbox 360
Wat u kunt doen als u foutcode 016B te zien krijgt wanneer u Xbox 360 gebruikt

Fout 03-80-00 treedt op wanneer u een disc probeert af te spelen op uw Xbox 360-console
Wat u kunt doen als u fout 03-80-00 te zien krijgt wanneer u een disc probeert af te spelen op uw

Xbox 360-console.

Profielfouten

Fout 8007065b treedt op wanneer u Xbox Live gebruikt
Wat u kunt doen als u foutcode 8007065b te zien krijgt wanneer u Xbox Live gebruikt.

Fout 80151012 treedt op wanneer u uw Microsoft-account op Xbox Live probeert te gebruiken
Wat u kunt doen als u fout 80151012 te zien krijgt wanneer u uw Microsoft-account op Xbox Live

probeert te gebruiken.

Fout 80151904 treedt op wanneer u Xbox Live op Xbox 360 gebruikt
Informatie over fout 80151904 en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u Xbox Live

probeert te gebruiken op uw Xbox 360.

Fout 800704DC treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt op Xbox 360
Hier vindt u informatie over wat u kunt doen als u fout 800704DC op uw Xbox 360 ziet wanneer u

uw Xbox Live-profiel probeert te downloaden.

Fout 8015D02E treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel opent via de pc of op de Xbox-console
Wat u kunt doen als u fout 8015D02E te zien krijgt wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt

naar uw Xbox 360-console of wanneer u zich aanmeldt via een pc of uw console.

Fout 8007045D treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt op Xbox 360
Informatie over foutcode 8007045D en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u uw Xbox

Live-profiel probeert te downloaden.
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Fout 80070571 treedt op wanneer u een Xbox Live-profiel downloadt op Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 80070571 te zien krijgt wanneer u uw Xbox Live-profiel op een Xbox

360-console probeert te downloaden.

Foutcode 8007274D treedt op wanneer u uw profiel op Xbox 360 probeert te downloaden
Wat u kunt doen als u foutcode 8007274D te zien krijgt wanneer u uw profiel op Xbox Live

probeert te downloaden.

Fout 80151909 treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt
Wat u kunt doen als u foutcode 80151909 te zien krijgt wanneer u uw profiel downloadt.

Fout 8015D003 treedt op wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live
Wat u kunt doen als u fout 8015D003 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox

Live.

Fout 831188FE treedt op wanneer u zich aanmeldt bij Xbox Live op Xbox 360
Hoe u fout 831188FE kunt oplossen, zodat u verbinding kunt maken met Xbox Live op Xbox 360

of uw profiel kunt downloaden en verder kunt gamen.

Fout 80151015 treedt op wanneer u zich aanmeldt bij uw account op Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 80151015 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij uw

account.

Foutcode 80154016 treedt op wanneer u de Microsoft-account probeert te wijzigen die is gekoppeld
aan uw Xbox Live-profiel

Hoe u foutcode 80154016 kunt oplossen, zodat u de Microsoft-account voor uw Xbox Live-profiel
kunt wijzigen.

Fout 80151103 treedt op wanneer u uw profiel naar uw Xbox 360 downloadt
Als u fout 80151103 te zien krijgt, betekent het dat er een probleem is met downloaden van uw

Xbox Live-profiel op uw Xbox 360. Hier vindt u informatie om het probleem op te lossen.

Aanmeldingsfouten

Fout 8C320008 treedt op wanneer u zich probeert aan te melden bij uw Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 8C320008 te zien krijgt wanneer u iets probeert te kopen op Xbox Live.

Fout 8015D002 treedt op wanneer u zich aanmeldt bij Xbox Live op uw Xbox 360
Wat u kunt doen als u fout 8015D002 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox

Live op uw Xbox 360.
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Fout 80151901 treedt op wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live op uw Xbox 360
Hoe u fout 80151901 kunt oplossen, zodat u zich kunt aanmelden bij Xbox Live op uw Xbox 360

en verder kunt gamen.

Streamingfouten

Fout 04-800705b4 treedt op bij het streamen van Windows Media Center of verbinding maken met
Xbox Live

Wat u kunt doen als u fout 04-800705b4 te zien krijgt wanneer u media van Windows Media Center
probeert te streamen of verbinding probeert te maken met Xbox Live vanaf de Xbox-console.

Fout 80070057 treedt op wanneer u een video bekijkt of een prepaidcode inwisselt op Xbox 360
Fout 80070057 treedt op wanneer u een video probeert te bekijken of een prepaidcode probeert in te

wisselen op uw Xbox 360-console.

Updatefouten

Fout 8007274C treedt op wanneer u een update naar uw Xbox 360-console downloadt
Wat u kunt doen als u foutcode 8007274C te zien krijgt wanneer u een update naar uw Xbox 360-

console probeert te downloaden.

Fout C000-0185 treedt op wanneer u een update naar de Xbox 360-console downloadt 
Wat u kunt doen als u fout C000-0185 te zien krijgt wanneer u een update naar uw Xbox 360-

console downloadt.

Fout 8007-000F "Can't process the update" treedt op wanneer u een update op Xbox 360 downloadt
Wat u kunt doen als u het foutbericht 8007-000F "Can't process the update" te zien krijgt wanneer u

een software-update naar uw Xbox 360-console probeert te downloaden.

Geen audio of geen video of beide
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Details

Primaire Error code:  0 RLOD
E-Code / Secondary Error code : - (No Audio / Video) / -

Binary / Hex: 00000000 / 0x00 -> 0
Bekend fixes:

1) X-Clamp vervanging - Draai de schroeven aan de kant van de HANA-chip iets meer
2) reflow GPU en HANA chip

 
E74

Omschrijving:
Deze fout wordt veroorzaakt door een koude soldeerverbinding in de GPU - HANA chip gebied, 
zoals E74.The 360 nog niet herkent het wel.

 HDD Fout Filesystem / niet gevonden

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E70 / 1012

Binary / Hex: 01000110 / 0x46 -> 70
Bekend fixes:

Geen bekend fixes beschikbaar!
 

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!
Omschrijving:

HDD Fout (Corrupt Filesystem / partities) of harde schijf niet gevonden

AsicId mislukt

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E78 / 1032

Binary / Hex: 01001110 / 0x4E -> 78
Bekend fixes:

Geen bekend fixes beschikbaar!
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Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
AsicId mislukt

Cold solderjoint - Ethernet / Southbridge

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E73 / 1021

Binary / Hex: 01001001 / 0x49 -> 73
Bekend fixes:

1) Southbridge X-Clamp-Fix
2) opnieuw plaatsen van de Southbridge / Ethernet chip gebied

3) Controleer het gebied onder de Southbridge voor onderdelen die uit zou zijn gevallen en soldeer
ze terug op. 

4) In zeldzame gevallen kan het ook GPU dus gerelateerd zijn een X-Clamp Fix kan net zo goed
werken (bigart666)

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout wordt veroorzaakt door een koude soldeerverbinding onder Southbridge of ethernet

chip.In zeldzame gevallen kan ook worden veroorzaakt door een koude gezamenlijk onder de GPU
op een van de lijnen die naar de Southbridge chip.

en ontbrekende delen (caps, weerstanden ...) onder de Southbridge kan deze fout veroorzaken ook.

CPU / GPU Oververhitting

Details
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Primaire Error code:  0 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E26 / 0122

Binary / Hex: 00011010 / 0x1A -> 26
Bekend fixes:

1) Breng nieuwe koelpasta, zorg ervoor dat de heatink is het maken van contact met de hitte
spreader

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Dit is de oververhitting code voor de Xbox 360 Slim voor de CPU / GPU-eenheid."Ik oververhit

mijn 360 en als het oververhit de luchtstroom temp was 69C.
Ook krijg je de seccondary foutcodes op dezelfde manier als een gewone 360.

Ook heeft het groene leds niet rood lol.
En differant foutcodes 0122 is nu de nieuwe oververhitting .

code vid: http://www.youtube.com/watch?v=j6zc_knTszQ "

Dashboard-update fout (NAND-gerelateerde)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E71 / 1013

Binary / Hex: 01000111 / 0x47 -> 71
Bekend fixes:

1) Patch voor de herfst-update (zoekopdracht op Google voor het) / Plaats de schijf NXE update
voordat de fout scherm verschijnt

2) opnieuw plaatsen de Southbridge
3) Southbridge X-Clamp Fix

4) Indien in verband met software, de JTAG Hack zou kunnen werken aan fix it.

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout is gerelateerd aan een mislukte dashboard update kan ook NAND-gerelateerde als u een

Infectus chip .... zijn
Het kan ook vaak worden veroorzaakt door een koude gezamenlijk onder de Southbridge (als het

niet werd veroorzaakt door een update).
Volgens XBH: Fout binnen Xam
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Dead netwerk chip

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E76 / 1030

Binary / Hex: 01001100 / 0x4C -> 76
Bekend fixes:

1) Vervang de Networkchip
2) Sluit de DVD-drive en controleer of de fout code is nog steeds hetzelfde ...

3) Verwijder alles wat je zou kunnen hebben gesoldeerd aan dit gebied.
4) opnieuw plaatsen de Southbridge en Networkchip ...

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout wordt veroorzaakt door een dode netwerk chip.This kan gebeuren als een bliksem raakt

uw huis en het netwerk chip staat onder hoge spanning. 
Volgens XBH: Kon niet compleet ethernet reset

Gebroken Harddrive (DMA)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E68 / 1010

Binary / Hex: 01000100 / 0x44 -> 68
Bekend fixes:

1) Als u recent gebruikte het met een computer kan u een defecte sector zekerheid heb of zo ..
2) Vervang je harde schijf.

3) Southbridge X-Clamp Fix
4) opnieuw plaatsen de Southbridge

5) kort uit de pennen kunt u zien met wat aluminiumfolie. Er zijn 4 tonen met het aangesloten in
het kort de twee dichtstbijzijnde de stekker met aluminiumfolie ot een clip. Dit werkte voor mij dus

het zou kunnen werken voor u (niet bevestigd)

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout treedt op wanneer uw harde schijf defect is, kan het nog wel eens werken .... Het kan ook

gebeuren als gevolg van een slechte eeprom of een verkeerde beveiligingscode sector.It kan ook
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een probleem met de interne verbinding van de harde schijf naar het moederbord zijn ... Volgens
XBH: Harde schijf niet DMA geconfigureerd

Gebroken Harddrive (HDDSS)

 
Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E69 / 1011

Binary / Hex: 01000101 / 0x45 -> 69
Bekend fixes:

1) Haal de stekker van uw harde schijf en steek de stekker weer in
2) Als je speelde rond met HDDHackr de hddss.bin zou ongeldig zijn, probeer reflashing en zorg

ervoor dat uw dump is goed.
3) Vervang je harde schijf.

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout treedt op wanneer uw harde schijven van de veiligheidssector is onleesbaar, als je rond

hebt gespeeld met die ervoor zorgen dat u de juiste security-sector op de schijf hebben .... 
Maar het kan ook gewoon defect zijn en leiden tot de fout omdat dat.

Gebroken Harddrive (Time-out)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E67 / 1003

Binary / Hex: 01000011 / 0x43 -> 67
Bekend fixes:

1) Vervang uw harde schijf.
2) Als je weet dat het niet de harde schijf proberen de Southbridge X-Clamp Fix of opnieuw

plaatsen van de Southbridge
 

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!
Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer uw harde schijf defect is, is het misschien nog wel eens werken ....
Harde schijf Time-out tijdens reset. Er is een kleine kans dat het een koud gezamenlijk onder

Southbridge waardoor problemen de I / O van de HDD.
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Gebroken Harddrive (Xam.xex)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E79 / 1033

Binary / Hex: 01001111 / 0x4F -> 79
Bekend fixes:

1) Vervang uw harde schijf.
2) Als je weet dat het niet de harde schijf proberen de Southbridge X-Clamp Fix of opnieuw

plaatsen van de Southbridge
3) Controleer JTAG bedrading! Vooral de diodes ze MOET naar de juiste richting - Weg van J2D2.

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout treedt op wanneer de harde schijf defect is, kan nog steeds werken soms .... 

Er is een kleine kans dat het een koud gezamenlijk onder Southbridge waardoor problemen de I / O
van de HDD. 

kan ook gerelateerd zijn aan bedrading van de diodes terwijl JTAGGING. 
niet kon beginnen xam.xex

Koude soldeerverbinding onder GPU-(H) ANA

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E74 / 1022

Binary / Hex: 01001010 / 0x4A -> 74
Bekend fixes:

1) Als je iets gesoldeerd aan het moederbord voordat het opgetreden, wat je ook aandrijven vanaf
dit punt is te veel stroom dus te ontdoen van it.Also te ontdoen van alles wat je die kan zien

misschien iets in de buurt van de GPU te overbruggen.
2) X-Clamp vervanging Hybrid - Draai de GPU schroeven waarmee de HANA-chip iets meer en

zorg ervoor dat met behulp van een shim. Een extra shim aan elke kant van de kleinere chip
kleurstof toe te voegen zal helpen om meer oppervlak te creëren tegen de heatsink en zal de kans

op de fout gaan weg voor goed. Verhogen
3) Als er veel buigen onder de GPU, bak de raad om het unflex
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4) opnieuw plaatsen GPU en HANA chip
 
 

Omschrijving:
Deze fout wordt veroorzaakt door een koude soldeerverbinding onder de GPU (H) ANA-chip of

tussen. 
Meestal is een van de buitenste soldeer ballen op de zijde tegenover de (H) ANA chip zodat shim

verhoogt het toevallig succes nogal wat. 
Kan ook een component die ontbreekt of beschadigd is dus kijk voor ontbrekende onderdelen in de

buurt van de GPU en de (H) ANA chip.

MFG-Mode: Connectx cant worden geladen

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E50 / 0302

Binary / Hex: 00110010 / 0x32 -> 50
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

Omschrijving:
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een 
Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken. 
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem. 
De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Connectx kan niet worden geladen

MFG-Mode: Gateway IP niet gevonden

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E51 / 0303

Binary / Hex: 00110011 / 0x33 -> 51
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
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2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

 
 

Omschrijving:
Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met de NAND inhoud zou kunnen worden

beschadigd en moet worden gecorrigeerd.
Deze fout betekent concreet dat de console het IP-adres van de gateway niet kan vinden.

MFG-Mode: Gateway verbinding / NAND Currupt / Blank

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E49 / 0301

Binary / Hex: 00110001 / 0x31 -> 49
Bekend fixes:

1) Vervang de RF bord
2) opnieuw plaatsen de Southbridge

3) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack
Verwante Fouten:

Powered by Xbox-experts.com 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout wordt veroorzaakt door een defecte RF board en wordt aangegeven door 2 groene en 2

rode lichten die om de paar seconden wisselen. 
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus ook, er zijn geruchten dat Microsoft

doet dat om modded consoles die waren . opgestuurd voor reparatie 
. Dus het kan ook optreden na een onjuiste NAND-update 

. Als de Ethernet-kabel is aangesloten toont het ook E49 op het scherm, wat betekent dat het kon
niet verbinden met de gateway server in de fabriek 

De specifieke beschrijving is: Mfgbootlauncher kan geen verbinding met de gateway.

Herbi3221: Deze fout lijkt te gebeuren als de NAND is beschadigd of Mogelijk Blank. Lijkt erop te
wijzen 2 Rode En Groene Afwisselend Lights Vóór de een rood licht (Single Red Light neemt

ongeveer 6 minuten te verschijnen).

MFG-Mode: Kan de host reactie ontleden
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Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E52 / 0310

Binary / Hex: 00110100 / 0x34 -> 52
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

 
 

Omschrijving:
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een

Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken. 
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem. 

De gedetailleerde beschrijving is: 
Mfgbootlauncher Kan de gastheer ontleden reactie (fabriek commando) 

Mfgbootlauncher probleem met Base64 codering

MFG-Mode: Phy Mfgbootlauncher mislukken?

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E55 / 0313

Binary / Hex: 00110111 / 0x37 -> 55
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

 
 

Omschrijving:
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een

Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem.

De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Phy Mfgbootlauncher falen?

MFG-Mode: Probleem bij het instellen sleutels
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Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E54 / 0312

Binary / Hex: 00110110 / 0x36 -> 54
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

 
 

Omschrijving:
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een

Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken. 
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem. 

De gedetailleerde beschrijving is: Probleem bij het instellen sleutels

MFG-Mode: Response ingediend (fabriek commando)

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E53 / 0311

Binary / Hex: 00110101 / 0x35 -> 53
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

 
 

Omschrijving:
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een

Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken. 
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem. 

De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Response ingediend (fabriek commando )

MFG-Mode: verbinding mislukt
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Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E48 / 0300

Binary / Hex: 00110000 / 0x30 -> 48
Bekend fixes:

1) opnieuw plaatsen de Southbridge
2) Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack

 
 

Omschrijving:
Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een

Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken. 
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem. 

De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Kan geen verbinding

NAND - Verkeerde LDV Version

 
Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E80 / 1100

Binary / Hex: 01010000 / 0x50 -> 80
Bekend fixes:

1) Downgrade naar het oude dashboard, soldeer de weerstand weer op en werkt u dan de xbox.
2) Als je de CPU Key, krijgen de huidige afbeelding van NAND-flash en bevestig de LDV (Just

voeg 1 tot laatste kernel).
 

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!
Omschrijving:

Verkeerde LDV versie in NAND Flash. Je hebt de nieuwe dashboard-update, maar niet de
weerstand R3T6 Volg bekend fixes om te zien hoe het probleem op te lossen.
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NAND probleem (losse pin / slecht flash)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E72 / 1020

Binary / Hex: 01001000 / 0x48 -> 72
Bekend fixes:

1) Patch voor de herfst-update (zoekopdracht op Google voor het) / Plaats de schijf NXE update
voordat de fout scherm verschijnt

2) opnieuw plaatsen de Southbridge
3) Southbridge X-Clamp Fix

4) Indien in verband met software, de JTAG Hack zou kunnen werken aan fix it.
 

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!
Omschrijving:

Deze fout is gerelateerd aan een losse pin of een niet bestaand NAND chip, kan ook gebeuren als je
het flitste slecht met een Infectus chip en / of de NAND is dood ....

Volgens XBH: Fout binnen Xam

Netwerk chip koud joint / verkeerde leverancier

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E75 / 1023

Binary / Hex: 01001011 / 0x4B -> 75
Bekend fixes:

1) Sluit de DVD-drive en controleer of de fout code is nog steeds hetzelfde ...
2) Verwijder alles wat je zou kunnen hebben gesoldeerd aan dit gebied.
3) opnieuw plaatsen de Southbridge en Networkchip ...
4) Vervang de Networkchip

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout is gerelateerd aan de netwerk chip, misschien wel de macht gerelateerde of so.This kan 
gebeuren tijdens het installeren en NME 2. 
In het algemeen klinkt het als een koude soldeerverbinding ergens there.However het ook een 
Hitachi DVD-drive die niet kan worden aangesloten ... 
Volgens XBH: Kan niet lezen ethernet PHY verkoper / verkeerde ethernet vendor
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Slechte DVD flash / dead flash chip (DMA)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E65 / 1001

Binary / Hex: 01000001 / 0x41 -> 65
Bekend fixes:

1) Als je een modchip hebt gesoldeerd aan het station onlangs zorg ervoor dat deze is geïnstalleerd
op de juiste wijze de flash chip wordt niet gevoed.

2) Probeer de juiste firmware reflash naar de schijf met behulp van de computer.
3) De flash chip moet desoldered en reflashed met een externe programmeur, herstellen de dvd-key

als je kunt (tenzij je een back-up) ...

 
Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:
Deze fout treedt op als er iets mis gaat tijdens het flashen van de schijf of het installeren van een

modchip.A teken voor het is dat de dvd-schijf kan nog steeds worden geflitst en uitgelezen. 
Volgens XBH: DVD drive is niet DMA geconfigureerd

Slechte DVD flash / dead flash chip (Time-out)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E64 / 1000

Binary / Hex: 01000000 / 0x40 -> 64
Bekend fixes:

1) Controleer de DVD macht en SATA-kabel op beschadigingen en vervang ze indien nodig.
2) Als je een modchip hebt gesoldeerd aan het station onlangs controleer dat het goed is sinstalled

anders de flash chip wordt niet gevoed.
3) De flash chip moet desoldered en reflashed met een externe programmeur, herstellen de dvd-key

als je kunt (tenzij je een back-up) ...
 

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!
Omschrijving:

Deze fout treedt op als er iets mis gaat tijdens het flashen van de schijf of het installeren van een
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modchip.A teken voor het is dat de dvd-drive van de lade niet meer hoeft uit te werpen.
DVD drive time-out tijdens reset.

Het kan ook worden veroorzaakt door een defecte dvd-macht of SATA kabels (edsondario &
Fios89)

Verkeerde DVD-aandrijving versie

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E66 / 1002

Binary / Hex: 01000010 / 0x42 -> 66
Bekend fixes:

1) her-flashen van de firmware met de juiste Vendor versie string met behulp van de computer.
 

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!
Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer u de dvd-schijf te vervangen en vergeten om het spoofen met de juiste
versie koord van de schijf die u vervangen ....

Netwerkpoorten

Port forwarding

Als u een firewall of netwerkhardware hebt, zoals een router, moet u misschien de configuratie
wijzigen, zodat uw pc of Xbox 360-console kan communiceren met Xbox Live. Dit wordt soms het

'openen van poorten' of 'port forwarding' genoemd.

Voor Xbox Live moeten de volgende poorten geopend zijn:

• Poort 88 (UDP)
• Poort 3074 (UDP en TCP)
• Poort 53 (UDP en TCP)

• Poort 80 (TCP)

Opmerking Als u niet kunt chatten via Video Kinect, moet u wellicht poort 1863 (UDP en TCP)
openen.

Als u via uw werkplek of school op een netwerk bent aangesloten, vraagt u de netwerkbeheerder de
bovenstaande poorten te openen voor Xbox Live.

Als een NAT-waarschuwing wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met Xbox Live, leest
u de pagina
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tap 2: Zet de netwerkinstellingen van de Xbox 360 terug naar
de fabrieksinstellingen

Opmerking Voor u de netwerkinstellingen van de Xbox 360-console terug instelt, moet u de
huidige instellingen noteren omdat u deze later misschien nog eens opnieuw zal moeten instellen.

Als u een beveiligd draadloos netwerk gebruikt, hebt u ook het wachtwoord van uw draadloze
netwerk nodig.

1. Druk op de controller op de Guide-knop, selecteer Settings en selecteer System Settings.
2. Selecteer Network Settings.

3. Selecteer desgevraagd Wired Network of de naam van uw draadloze netwerk wanneer de
lijst met netwerken wordt weergegeven.

 
4. Selecteer Configure Network.

5. Selecteer op het tabblad Additional Settings de optie Restore to Factory Defaults. Als dit
wordt gevraagd, selecteert u Yes, Restore to Factory Defaults.

 
Opmerking Hiermee worden alleen de netwerkinstellingen van de console teruggezet en worden er

geen andere instellingen gewijzigd.

6. Zet de console uit.
7. Zet de console aan.

Alleen draadloos: U krijgt een bericht wordt om de draadloze instellingen te configureren.
Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met uw draadloze netwerk.
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Test nu uw Xbox Live-verbinding:

1. Druk op de controller op de Guide-knop, selecteer vervolgens Settings, selecteerSystem
Settings en selecteer Network Settings.

2. Selecteer de naam van uw draadloze netwerk of selecteer Wired Network voor een
bedrade verbinding.

3. Selecteer Test Xbox Live Connection.

Als deze oplossing heeft gewerkt zal de console verbinding maken met Xbox Live:
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