
Kompletny ESI[tronic] 2.0 do pobrania online 

Użyj nowych aktualizacji online programu ESI[tronic] 2.0
i skorzystaj z wielu zalet:

 ▶ Wszystkie typy informacji w ESI [tronic] 2.0 są zawsze 
aktualne

 ▶ Automatyczne pobieranie w tle
 ▶ Oszczędność czasu dzięki szybkiej i łatwej instalacji

Aktualizowanie online jest dostępne poprzez nowy Diag-
nostics Download Manager (DDM). Link: 

www.downloads.bosch-automotive.com/pl/ddm/esi20

Po jednorazowym skonfigurowaniu DDM wszystko po-
tem działa automatycznie. Regularnie sprawdza on, czy 
dostępne są nowe aktualizacje. W takim przypadku DDM 
automatycznie pobiera aktualizacje w tle i natychmiast 
informuje użytkownika, gdy tylko zostaną zainstalowane. 
To Ty decydujesz, czy chcesz zainstalować aktualizację 
natychmiast, czy później. Podczas pobierania możesz 
korzystać z ESI[tronic] 2.0 w zwykły sposób.

SAMOCHODY OSOBOWE: 

678 nowych i zaktualizowanych systemów opracowano dla 
47 marek.

Najważniejszymi nowościami w tej aktualizacji są:
1. Brytyjskie marki pojazdów z 46 systemami we wszyst-

kich obecnych modelach np. Jaguar XF, F-Pace, Land-
rover Discovery Sport, Range Rover Velar i Range Rover 
Evoque    

2. Mercedes z 26 systemami we wszystkich obecnych  
modelach np. Klasa C [205] i Klasa V [447]

3. Fiat z 20 systemami we wszystkich obecnych modelach 
np. Alfa Romeo Giulia, Fiat Talento [296] i Fiat 500x 

POJAZDY CIĘŻAROWE: 

360 nowych i zaktualizowanych systemów opracowano dla 
32 marek.

Najważniejszymi nowościami w tej aktualizacji są:
1. Volvo z 52 systemami, np. aktualna seria B
2. Scania z 48 systemami, np. aktualne serie P oraz 

S2004/2016
3. Ford z 42 systemami, np. aktualna seria Cargo 10-21 

(Cummins) 

Następujące wykazy pojazdów w ESI[tronic] 2.0 są 
również dostępne online:

 ▶ SD i SIS dla pojazdów osobowych i ciężarowych
 ▶ motocykle
 ▶ aktualizacje pośrednie SD Diagnoza Sterowników

Aktualizacje ESI[tronic] 2.0

 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Nowe funkcje 
 – Wygodne wyszukiwanie 
 – Pokrycie dla nowych pojazdów/modeli 
 – Off-Highway

ESI[tronic] 2.0
teraz online! 
News 2018/3

Kompletną listę pojazdów / systemów można znaleźć na pasku 
menu ESI[tronic] w „Menu głównym“ „Lista pojazdów“

Nowości w ESI[tronic] 2.0  
Pokrycie pojazdów

Nowości i aktualności
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Szybka dostępność pokrycia pojazdów dla najnowszych mo-
deli zyskuje coraz większe znaczenie dla niezależnych warsz-
tatów, co jest spowodowane rosnącą liczbą flot pojazdów.

W ramach tego rozwoju firma Bosch wspiera warsztaty po-
przez szybkie udostępnianie danych do diagnostyki popular-
nych, nowych pojazdów. 
Odbywa się to zaledwie kilka tygodni po wprowadzeniu dane-
go pojazdu na rynek. 

Koncentrujemy się na systemach i funkcjach w odniesieniu 
do najważniejszych zadań serwisowych i naprawczych dla 
nowych pojazdów. 

Odpowiednie pokrycie pojazdów można uzyskać dzięki trady-
cyjnym aktualizacjom głównym i pośrednim. 

Przekonaj się sam - między innymi następujące pojazdy 
zostały już opracowane zgodnie z tą zasadą:

▶ Nissan Qashqai Pro Pilot 2018 (wprowadzenie na rynek  
 z końcem maja 2018 z kluczem RB NIS3031 i NIS3032) 
▶ BMW X4 (wprowadzenie na rynek w połowie lipca 2018  
 z kluczem RB np. BMW2100 i BMW2105)

Regularnie rozwijamy ESI [tronic] 2.0  
Online w oparciu o opinie, które  
otrzymujemy od użytkowników. 
Dziękujemy za wiele pozytywnych  
opinii dotyczących ostatniej aktualizacji.
Ta aktualizacja obejmuje następujące  
modyfikacje dla trybu online:

▶ Możesz bezpośrednio przejść z Diagnozy do Instrukcji  
 online poprzez kody usterek i rzeczywiste wartości 
▶ Dostęp do funkcji wyszukiwania można uzyskać z własnej  
 zakładki w menu głównym
▶ Poprawione wyszukiwanie: symptomy i kody usterek są  
 teraz zintegrowane z sugestiami słów
▶ Przeprowadzanie użytkownika ze znanych usterek do  
 wyszukiwania, jeśli nie można znaleźć żadnego pasującego  
 znanego błędu

W tej wersji Bosch oferuje rozszerzenie obu typów informacji 
OHW 1 i OHW 2 dla pojazdów/ maszyn Off-Highway (niedo-
puszczonych do dróg publicznych). 

Dokładniej, dodano następujące funkcjonalności:

▶ Identyfikacja pojazdów i maszyn jak w ESI 2.0 za pomocą  
 marki, modelu itp.  
 Nadal jest dostępna opcja wyboru systemów za  
 pośrednictwem konfiguratora pojazdu.
▶ Rozszerzenie modelu licencji o licencje 3- i 4-letnie.  
 Licencja OTP nie jest dostępna.
▶ Rozszerzenie możliwości kombinacji z innymi typami  
 informacji ESI [tronic]. Dostępne są:
 - OHW 1
 - OHW 2
 - OHW 1 + OHW 2
 - Truck + OHW 1
 - Truck + OHW 2
 - Truck + OHW 1 + OHW 2
 Te kombinacje typów informacji można również łączyć  
 z licencją ALLTRUCK i poszczególnymi typami informacji  
 z działu samochodów osobowych. 

W przeciwieństwie do wcześniejszej wersji ESI [tronic] 
2.0 Off-Highway (2017/3-2018/2), wszystkie te możliwości 
kombinacji mogą być instalowane i licencjonowane na jednym 
komputerze/laptopie. Teraz jest wymagany moduł KTS Truck. 

Wykorzystanie dokumentów technicznych i funkcji wyszu-
kiwania usterek (według kodów usterek i symptomów) jest 
możliwe do końca 2018 roku najpierw jako bezpłatna wersja 
demo. 

Nowe wyszukiwanie dostarcza wyniki z zakresu instrukcji 
(SIS), serwisowania (M), schematów elektrycznych (P) i 
znanych usterek (EBR). Wyszukiwanie jest zoptymalizowane 
pod kątem odpowiednich pojęć diagnostycznych, aby praca 
diagnosty była ukierunkowana i szybka. 

Nowości w tej aktualizacji dotyczące Wyszukiwania:

▶ Lista automatycznych sugestii słów zawiera teraz również  
 symptomy i znane kody usterek 

W ten sposób można wprowadzić część opisu objawów lub 
kodu usterki, a następnie wybrać odpowiedni termin wyszuki-
wania z automatycznie wygenerowanej sugestii.

ESI[tronic] 2.0 Online –  
Nowe funkcje

ESI[tronic] 2.0 Online 
Wygodne wyszukiwanie 

Pokrycie dla 
nowych pojazdów/modeli 

ESI[tronic] 2.0
Off-Highway

Wskazówka: Przeniesienie planów przeglądów  
okresowych online do CoRe będzie możliwe od  
aktualizacji 2019/1.

Link do filmów ESI[tronic] 2.0 
Online How-to

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9v_KIu0Jx1dDdF699M5mkUSpIN3kcwE

