
Windows XP e Windows Vista:

A instalação da atualização 2018/1 não é compatível com 
essas versões do Windows, no entanto, os usuários podem 
continuar a usar o ESI[tronic] 2.0 em seus computadores 
com a versão de software 2017/3 enquanto eles possuem 
uma licença ESI[tronic] 2.0 atual
Nota: O serviço de suporte estendido oficial, oferecido 
pela Microsoft para usuários do Windows XP, terminou em 
abril de 2014 e para usuários do Windows Vista, em abril de 
2017.

Suporte para KTS 650 e KTS 670:

Como estes KTS são baseados no Windows XP Embedded, 
a atualização 2017/3 será a última versão que pode ser 
instalada no KTS 650/670.

Recomendamos as seguintes soluções:
 ▶ KTS 995 de DCU 220 com KTS 560 eFSA 500
 ▶ KTS 980 de DCU 220 com KTS 590
 ▶ KTS 960 de DCU 220 com KTS 560
 ▶ KTS 350 computador integrado para Windows 10
 ▶ KTS 460 de DCU 100 com KTS 560

KTS 520 e KTS 550

A versão 2018/1 do ESI[tronic] 2.0 não suporta esses 
modelos - embora a instalação ainda possa ser iniciada, a 
função de diagnóstico EDU está desativada. Para os clientes 
afetados, recomendamos as seguintes soluções (além de 
poder continuar usando a versão 2017/3):

 ▶ KTS 590: O novo módulo KTS com a mais recente inter-
face do veículo, comunicação Bluetooth e osciloscópio

 ▶ KTS 560: O novo módulo KTS com a mais recente inter-
face do veículo, comunicação Bluetooth e multímetro

Estas ofertas atraentes são oferecidas pelo seu comercial e software  
KTS ESI [tronic] 2.0.

Destacamos a cobertura 
do veículo ESI[tronic] 2.0
Carros:
783 novos e atualizados* sistemas foram desenvolvidos 
recentemente para 41 marcas.

O destaque desta atualização é:
1. Marcas asiáticas com 84 sistemas, p. e. para modelos 

Honda eToyota
2. Ford com 27 sistemas para todos os modelos atuais, p. e. 

Ford Fiesta 2017 e Ford Transit 2012
3. Grupo Fiat com 19 sistemas para todos os modelos atu-

ais, p. e. Alfa Romeo Giulia, Fiat Ducato e Lancia Voyager

Camiões:
623 novos e atualizados* sistemas para 37 marcas.

 O destaque desta atualização é:
1. Scania com 44 sistemas, p. e. para as K- y P-  Series
1. Mercedes Benz com 40 sistemas, p. e. para a série Actros 

III atual
1. MAN com 32 sistemas para a atual TGX Series (2017)

* Estas atualizações são possíveis graças à sua assistência, p. e. apresen-
tando as faturas do serviço. Muito obrigado pela sua cooperação e por nos 
ajudar a melhorar os nossos dados.

A lista de veículos ESI[tronic] 2.0 também está dis-
ponível on-line:

 ▶ SD e SIS para carros e caminhões
 ▶ Bicicletas
 ▶ Atualizações intermediárias SD

Fim do suporte de algumas versões 
de Windows e produtos KTS

Importante!

Dica: você pode encontrar a lista completa de veículos 
e sistemas na barra de menu „Menu principal“, „Lista de 
veículos“.

 ▶ Melhoria na identificação de veículos
 ▶ Pesquisa de texto aprimorada
 ▶ Melhoria do protocolo
 ▶ Sistema de assistência ao condutor e  

 sistema de luz inteligente
 ▶ Fim de suporte para versões do Windows  

 e produtos KTS
 ▶ Destaques na cobertura do veículo  

 ESI[tronic]
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Agora é possível salvar automaticamente todos os códigos 
de erro nos protocolos ESI[tronic] 2.0, sem ter que pressio-
nar o botão „Salvar“.
Como poderá verificar na captura de tela, esta nova con-
figuração pode ser ativada no menu „Configurações do 
usuário“, na guia „Protocolo“.

Freqüentemente, os veículos hoje possuem sistemas de as-
sistência ao motorista (por exemplo, para alertas de mudan-
ça de linha, reconhecimento de sinalização, monitoramento 
de ponto cego, ...) e sistemas de iluminação inteligentes 
(por exemplo, LED, farol Matrix, Bi -xenon, ...). É obrigatório 
calibrar e ajustar o sistema após cada reparo ou substituição 
do chassi, pára-brisa ou faróis.

Também é possível adicionar imagens para qualquer  
protocolo ESI[tronic] 2.0. Para fazer isso, pressione o botão 
„Imprimir“ e selecione „Adicionar imagem“ para escolher 
uma imagem hospedada no PC.

Nota: O link „Adicionar imagem“ só é ativado uma vez  
que um protocolo foi criado, caso contrário ele permanecerá 
inativo e não estará acessível.

Isso funciona com a ajuda de ESI[tronic] 2.0 e KTS, bem 
como com ferramentas específicas, como DAS 800/1000 e a 
unidade de calibração ou SCT 415. A unidade de calibração 
requer um sistema de diagnóstico móvel (por exemplo, KTS 
350) .

Atualmente, o ESI[tronic] 2.0 possui as seguintes coberturas 
de veículos para oferecer-lhe nessas tarefas:

▶ Sistemas de assistência ao radar para 17,134 modelos de  
 veículos específicos
▶ Sistemas de assistência à câmera para 42.920 modelos  
 específicos de veículos
▶ Sistemas inteligentes de assistência à luz para 24.246  
 modelos específicos de veículoslight systems

Os usuários que possuem um método de identificação pre-
ferido podem ajustá-lo por padrão (a configuração „Identifi-
cação do veículo“ pode ser encontrada no „menu inicial“ 
pressionando „Configurações do usuário“).
A guia de identificação do veículo padrão sempre será exibida 
primeiro após o início do ESI[tronic] 2.0, ‒ outra economia 
de tempo.

Procurar as informações através do ESI[tronic] 2.0 nunca  
foi tão fácil! A pesquisa de texto foi estendida para as  
tabelas de informações.

Melhorias na identificação  
de veículos

Melhoria da pesquisa 
de texto

Melhoria do protocolo Sistema de assistência ao condutor  
e sistema de luz inteligente

Clique ou  
digitalize o 
codigo QR 
para ver como 
funciona esta 
novidade


