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Vihje koodausvapaista 
huoltotehtävistä säästää aikaa

Seuraavia kysymyksiä esitetään tämän päivän 
korjaamoilla säännöllisesti ja niihin saattaa olla 
vaikea vastata: 

 � Pitääkö auton akku koodata? 
 � Tarvitseeko rengaspaineantureita koodata? 
 � Onko minun käytettävä ESI[tronic]:ia ajovalojen 

säätöön valaistusjärjestelmän asettamiseksi 
alkuperäiseen asentoon?



Vihje koodausvapaista 
huoltotehtävistä säästää aikaa

Päivityksen 2019 | 3 myötä käynnistyy uusi testivaiheiden sarja, 
joka antaa vihjeen, kun ESI[tronic]:ia ei tarvita tietyn toiminnon 
suorittamiseksi. Näihin vaiheisiin pääsyyn riittää kun valitsee 
ajoneuvon ja tarvittava huoltotehtävän. Testivaihe näyttää onko 
tietty toiminto koodausvapaa. Tämä säästää aikaa ja välttää 
tarpeettomat arvaukset.

Vihjeet viittaavat seuraaviin huoltotehtäviin: 

 � Perävaunun kytkentä
 � Akun vaihto
 � Renkaiden vaihto
 � Valojen säädöt
 � Huollon nollaus

Tämä parannus otetaan käyttöön vaiheittain kaikille niille  
automerkeille ja huoltotehtäville joita tämä uudistus koskee.

Esimerkki: Renkaan vaihto



BMW 2018 -sarjan ajoneuvojen
vikamuistin tyhjentäminen 
(mallivuosi 2019)

Uusissa BMW-ajoneuvoissa OBD:hen liittyvien ohjainlaitteiden vikamuistien 
tyhjennys on muuttunut: pakokaasupäästöihin liittyvät vikamuistimerkinnät 
voidaan poistaa vain integroidussa verkossa. Vikamuisti on tyhjennettävä 
“Järjestelmänäkymä” -välilehden kautta. 

Vaihe 1 Vaihe 2



Bosch tarjoaa ratkaisut 
suojattujen ajoneuvojen 
täydelliseen diagnostiikkaan

Huoltopäivitys 2019 | 3 ESI[tronic] tarjoaa käyttäjilleen toiminnot,  
joiden ansiosta on mahdollista suorittaa täydelliset diagnoosit Fiat-,  
Alfa Romeo-, Abarth-, Chrysler-, Lancia-, Dodge/Ram- ja Jeep-
ajoneuvoille, jotka on suojattu Security Gateway -turvayhdyskäytävällä. 
Suojattu diagnostiikka voidaan tehdä ESI[tronic]:illa yhteistyössä FCA:n 
(Fiat Chrysler Automobiles) kanssa. 

ESI[tronic]:issa olevan linkin avulla käyttäjä voi rekisteröityä 
FCA:n sivustolle ja hankkia tarvittavat todennustiedot. Jos 
kyseessä on suojattu ajoneuvo, ESI[tronic] ilmoittaa tästä 
käyttäjälle ja opastaa häntä suojatussa diagnoosissa nopeasti  
ja täsmällisesti 
 
Aloittaminen on helppoa: ESI[tronic]-käyttäjät löytävät 
yksityiskohtaisen prosessikuvauksen ESI[tronicista].  
Valitse “Käyttäjäasetukset” ja “Valmistajan kirjautumiset”.
 

Tällä hetkellä Bosch tarjoaa Security Gateway 
-turvayhdyskäytävällä suojatut  diagnostiikkatoiminnot 
“kenttätesti” -tilassa. Mikäli toiminnassa ilmenee häiriöitä,  
niin lähettäkää meille siitä ESI-ticket.
 
Myös Mercedes Benz lisää ajoneuvojensa elektroniikan 
suojausta. Tällä päivityksellä 2020 | 1 ESI[tronic]-asiakkaat 
saavat tarvittavan ohjelmistomukautuksen Mercedes Benz 
-ajoneuvojen täydelliseen diagnostiikkaan. Muita pääsytietoja  
ei tarvita.
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Kattavuus (täysin)  
uusille ajoneuvoille

Työ järjestelmän kattavuuden laajentamiseksi täysin uusille 
ajoneuvoille jatkuu. Allaoleva ajoneuvo on lisätty ohjelmaan vain 
muutama viikko markkinoille tulon jälkeen, ja se on nyt saatavilla 
ESI[tronic]:issa:
 
Ford Focus ST (RB-avaimet: FOR0100770 ja FOR0101355)
markkinoille tulo: Marraskuussa 2019

Päivityksessä keskitytään tärkeimpiin uuden ajoneuvon 
järjestelmien ja toimintojen huolto- ja korjaustöihin. Vastaava 
ajoneuvokattavuus saadaan tavallisissa pää- ja välipäivityksissä. 


