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 Minimale systeemvereisten: 

o Processor: Intel x86 compatibel, 2000 MHz of hoger 
o Werkgeheugen: minimaal 1 GB RAM 
o Harde schijf: min. 40 GB 
o Schermresolutie: min. 800x600, 256 kleuren 
o Aansluitmogelijkheden: DVD-lezer en 3 vrije USB-poorten 
o Ondersteunde besturingssystemen: 

‒ Windows XP (Home 32 bit, Professional 32 bit, Embedded) 
‒ Windows Vista (Home Premium 32 bit, Business 32 bit) 
‒ Windows 7 (Home Premium 32/64 bit, Ultimate 32/64 bit) 

 
 
 Bij het migreren van ESI[tronic] naar ESI[tronic] 2.0, zal na de installatie van ESI[tronic] 2.0 

een nieuwe licentiecode moeten toegepast worden, alvorens ESI[tronic] 2.0 te kunnen 
gebruiken. Voor het eenvoudig en snel doorvoeren van deze licentiëring, kan u de 
handleiding “Licentiëringshandleiding ESI[tronic] 2.0” raadplegen. 

 
 
 Alvorens te beginnen aan de installatie 

 
Afhankelijk van de te installeren softwaremodules en pc-eigenschappen, kan de totale 
installatieduur ongeveer 2 uur duren. 
Aangezien de installatie niet mag onderbroken worden, gelieve: 

o deze tijd te voorzien alvorens aan de installatie te beginnen  
o in geval van een laptop, KTS 650/670 of DCU 130, deze van spanning te voorzien 

 
 
 Sluit alle programma’s af 
 
 Leg de meest recente ESI[tronic] 2.0 DVD in de DVD-lezer  

Voorbeeld:  
o ESI[tronic] 2.0  2012/3 
o ESI[tronic] 2.0  2012/2 
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 Start de installatie als volgt: 
 

Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 
o Selecteer in het “Diagnostics Software 

Selectie” scherm de regel  
Software installatie  

o Klik vervolgens op <F12> (Verder) 
 

 

o Open vanop het bureaublad of via de 
Windows Start-toets “Deze computer” of 
“My Computer” 
 

 

o Open achtereenvolgens de inhoud van 
de ESI[tronic] 2.0 DVD 

 
o Dubbelklik op het bestand rbsetup.exe 

 
 
 
 Selecteer de gewenste taal voor de installatie, bijvoorbeeld Nederlands en klik op OK 
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 Klik op Volgende 
 

 
 
 Indien er een bestaande versie van ESI[tronic] op de pc geïnstalleerd is, wordt dit 

automatisch herkend en wordt gevraagd om te migreren naar ESI[tronic] 2.0 
o Laat het selectievakje “Naar ESI[tronic] 2.0 migreren” aangevinkt 
o Klik op Volgende 
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 Selecteer het land waarin de KTS zal gebruikt worden (bijvoorbeeld Nederland of België) 
en klik op Volgende 
 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

 
 
 Licentieovereenkomst 

o Lees de licentievoorwaarden 
o Selecteer “Ik accepteer de licentieovereenkomst”  
o Klik op Volgende 
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 Laat de doelmap ongewijzigd en klik op Volgende 
 

 
 
 Kies de installatiewijze 
 

Mogelijkheid 1 (aanbevolen) Mogelijkheid 2 
o Selecteer Installatie met I-Key 
o Geef de I-Key in dat op uw ESI[tronic] 2.0 

leverbon vermeld staat. Zodoende worden 
de voor uw abonnement relevante 
software-modules automatisch herkend 

o Klik op Volgende 
 

 
 

o Selecteer Installatie zonder I-Key 
o Klik op Volgende 
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o Selecteer de gewenste softwaremodules  

en klik op Volgende 
 ESI[tronic] 2.0 = basisprogramma 
 Steeds aangevinkt laten 

 Informatiesoorten = inhoud van de software 
 Selecteren i.f.v. uw persoonlijk ESI-
abonnement 

 ESI[tronic] DVD 1 = onderdelencataloog (ESI A) 
en eventuele andere onderdeelrelevante 
infotypes (ESI D, E, B, S, …) 
 Steeds aangevinkt laten 

 

 
 
 Verifieer of alle installatieparameters en –inhoud correct zijn en klik op Installeren 
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 Laat de installatie lopen (dit kan een 40-tal minuten duren) 
 

 
 
 Na afloop van de de installatie van ESI[tronic] 2.0 (gedeelte voertuigdiagnose), wordt de 

installatie verder voltooid met de installatie van ESI[tronic] infotype A (onderdelencataloog 
en montagehandleidingen van Bosch en ZF Services) en eventuele andere 
onderdeelrelevante infotypes. 

 

o Leg de meest meest actuele ESI[tronic] DVD U  
(bijvoorbeeld ESI[tronic] DVD U 2012/3) in de DVD-lezer 

o Klik op Voltooien  
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 Kies de installatiewijze 
 

Mogelijkheid 1 (aanbevolen) Mogelijkheid 2 
o Selecteer Change existing installation 
o Geef uw nieuwe I-Key in dat op uw 

ESI[tronic] 2.0 leverbon vermeld staat. 
Zodoende worden de voor uw abonnement 
relevante software-modules automatisch 
herkend. 

o Klik op Volgende 
 

 
o Selecteer de gewenste programma-

elementen en klik op Volgende (Continue) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Selecteer Repeat last installation 
o Klik op Volgende 

 

 
o De huidige installatiesettings worden 

weergegeven. Klik op Volgende (Continue) 
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o Indien geen I-Key nummer werd 

ingegeven, kan men manueel de 
onderdeelrelevante infotypes (minimaal 
ESI A) selecteren voor installatie. De 
infotypes kunnen willekeurig versleept 
worden van de linker naar de rechter kolom 
en omgekeerd. De infotypes die in de 
rechterkolom staan, zullen op de pc 
geïnstalleerd worden. 
Klik vervolgens op Volgende (Continue). 

 

 
 
 
 De resterende onderdeelrelevante infotypes worden nu geïnstalleerd. 

Laat de installatie lopen. 
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 Enkel in het geval dat één of meerdere van de infotypes B, D, E, of S dient geïnstalleerd te 
worden, zal gevraagd worden om de meest actuele ESI[tronic] DVD-U1 in de DVD-lezer te 
leggen. 

o Leg zoals verzocht wordt de meest actuele ESI[tronic] DVD U1  
(bijvoorbeeld ESI[tronic] DVD U1 2012/3) in de DVD-lezer 

o Klik op OK om de installatie verder te 
zetten 

 

  
 
 
 
 De installatie wordt verdergezet. 

Laat de installatie lopen. 
 

 
 
 
 Leg indien hierom gevraagd wordt ESI[tronic] DVD 1 2012 in de DVD-lezer. 

Klik vervolgens op OK 
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 De installatie wordt verdergezet. 
Laat de installatie lopen. 
 

 
 
 Enkel in het geval dat één of meerdere van de infotypes D, E of K dient geïnstalleerd te 

worden, zal gevraagd worden om ESI[tronic] DVD 2 2012 in de DVD-lezer te leggen. 
o Leg zoals verzocht wordt ESI[tronic] DVD 2 2012 in de DVD-lezer 
o Klik op OK om de installatie verder te zetten 

 
 
 

  

 
 
 
 De installatie wordt verdergezet. 

Laat de installatie lopen. 
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 De installatie is voltooid 
o Laat de eerste optie “Yes, restart computer now” aangevinkt 
o Klik op Restart om uw pc opnieuw op te starten 

 

 

 
 ESI[tronic] 2.0 kan nu gestart worden 
 

Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 
o Selecteer in het “Diagnostics Software 

Selectie” scherm de regel  
ESI[tronic] 2.0  

o Klik vervolgens op <F12> (Verder) 

 

o Dubbelklik vanop het bureaublad op de 
snelkoppeling ESI[tronic] 2.0 
 

 

 
Om ESI[tronic] 2.0 te kunnen gebruiken, 

is het noodzakelijk om deze eerst vrij te schakelen. 
Raadpleeg hiertoe de handleiding “Licentiëringshandleiding ESI[tronic] 2.0”. 

 

 


