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KTS Truck – rozšířený režim
Co je to rozšířený režim KTS Truck?

Rozšířený režim ESI[tronic] Truck umožňuje přístup ke zvláštním funkcím softwaru. Těmito funkcemi jsou programování, zápisy 
konfigurace, změny parametrů, jednoduše zápisy do řídicích jednotek. Rozšířený režim je rozdělen do dvou úrovní:

Rozšířený režim (užitková vozidla) 
PIN 1 pro záznamy servisu, kalibrace snímačů , ale např. i spuštění regenerace filtru částic a podobně.

Rozšířený režim (přívěsy)
PIN 2 pro změnu parametrů a zrcadlení dat zejména řídicích jednotek brzdových systémů přípojných vozidel.

Jak nastavit rozšířený režim?
V pravém horním rohu zvolit Hlavní menu/Nastavení hardwaru.

Zvolit Rozšířený režim, zakliknout požadovanou úroveň a zadat heslo, případně uživatelské jméno.

Poznámka:  Čtyřmístné heslo PIN1 může zůstat v systému ESI[tronic] uloženo trvale. Uživatelské jméno a heslo PIN2 je nutné 
vždy zadat po nové volbě Druh vozidla/Přívěs.

Infogram Bosch  

Postup vystavení tiketu v ESI [tronic] Classic a v ESI [tronic] 2.0

1) ESI [tronic]Classic

V horní části ticketu prosím doplňte vaše kontaktní údaje – email a telefonní číslo pro
případ, že budeme potřebovat dodatečné informace. Povinné údaje jsou označeny

hvězdičkou (název firmy, ESI číslo zákazníka, .atd.)
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Jak získat hesla pro rozšířený režim?
Stáhnout Žádost o rozšířený mód ESI[tronic] Truck CZ                                    a ESI[tronic] Truck SK

Doplnit čitelně požadované údaje:

▶ Zákaznické číslo ESI[tronic] je stejné jako pro licencování nebo stahování (76xxxxxxx nebo 53xxxxxx)

▶ ID modulu KTS Truck naleznete volbou Hlavní menu/Nastavení hardwaru/KTS Truck             Testování spojení

Poznámka: Hesla PIN 1 i PIN2 jsou vázaná na jeden konkrétní modul KTS Truck (nejsou přenosná).

Vyplněnou, podepsanou Žádost o rozšířený mód ESI[tronic] Truck zaslat na esi@cz.bosch.com. V případě žádosti o PIN2 
zaslat současně potvrzení (sken Osvědčení) o absolvování školení EBS přívěsů označené  v žádosti.

Poznámka:

▶ Heslo PIN1 je zasláno na uvedenou emailovou adresu.

▶  Heslo PIN2 je zasláno poštou na uvedenou soukromou adresu udaného uživatele. Není zasíláno na adresu firmy. 
PIN2 je vázaný nejen na konkrétní modul KTS Truck, ale i na udaného uživatele.

▶ Platnost hesla PIN2 je 3 roky.

Odeslání ticketu

Na horní liště v levé části klikněte na Soubor/ Tisk/ Tisk do PDF, vygenerovaný PDF 
soubor prosím uložte ve vašem počítači a následně zašlete na email

esi@cz.bosch.com
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Stáhnout Žádost o rozšířený mód ESI[tronic] Truck Zde:
Doplnit čitelně požadované údaje
Zákaznické číslo ESI[tronic] je stejné jako pro licencování nebo stahování (76xxxxxxx nebo 53xxxxxx)
ID modulu KTS Truck naleznete volbou Hlavní menu/Nastavení hardwaru/KTS Truck→Testování spojení 
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https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/esi-truck-cz-2016-v2.pdf
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/esi-truck-sk-2016-v2.pdf
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/esi-truck-cz-2016-v2.pdf
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/esi-truck-sk-2016-v2.pdf

