
Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzeń KTS 200/340  poprzez 
połączenie on-line z serwerem BOSCH. 

 
 W celu wykonania aktualizacji oprogramowania urządzeń KTS 200/340 poprzez połączenie on-line z 

serwerem BOSCH. Należy uruchomić PC/LAPTOP oraz oprogramowanie ESI STARTCENTER. 
 Potwierdzić czy na dysku twardym PC/LAPTOP znajduje się ok. 4 Gb wolnej pamięci. 
 W menu głównym wybrać opcję  „extra” a następnie uruchomić „online update”.  
 Rozpocznie się procedura aktualizacji urządzenia do najnowszej dostępnej wersji ESITRONIC dla 

urządzeń  KTS 200/340. 
 

 
 

 Pojawi się poniższe okno rejestracji do systemu BOSCH ESI Startcenter.  
 Należy wprowadzić numer klienta ESItronic oraz otrzymane wraz z zakupem licencji hasło dostępu i 

zatwierdzić naciskając (DALEJ) 
 

 



 Po prawidłowym zalogowaniu należy: 
o  wybrać produkt, (KTS 200 lub KTS 340) zaznaczyć posiadane urządzenie 
o  wybrać najnowszą dostępną aktualizację dla wybranego wcześniej urządzenia, oraz 

zatwierdzić naciskając (TAK) 
 

 
 

!! UWAGA !!  W przypadku braku miejsca na dysku twardym komputera. 
o  Należy nacisnąć (OK) zg. z  poniższym rys. a następnie zwolnić wymaganą ilość danych (ok. 

4Gb) na dysku C: i ponowić procedurę aktualizacji. 
 

 



 
 Po zatwierdzeniu wykonywania aktualizacji pojawi się poniższe okno z przewidywanym czasem 

zapisu danych z serwera BOSCH na dysk twardy PC/LAPTOP 
 

 
 

 Po zgromadzeniu danych na dysku twardym PC/LAPTOP rozpocznie się ich rozpakowywanie. Czas 
rozpakowywania archiwum ok. 10 minut. 

 

 
 
 



 
 Po zakończeniu procesu rozpakowywania pojawi się komunikat : 

o Proces gromadzenia danych na dysku twardym został zakończony. 
o Czy uruchomić instalację (TAK/NIE)  
o Należy potwierdzić wybierając opcję (TAK) 

 
 Po chwili pojawi się  poniższe okno procesu aktualizacji.   

 

 
 

 Zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania potwierdzone jest poniższym komunikatem. 

 



 
 Aktualizacja urządzenia jest zakończona.  

o Zweryfikować ten fakt można klikając w KTS 200/340 na pomoc oraz wybierając opcję „na 
temat KTS”. Otworzy się okno z informacjami dotyczącymi aktualnej wersji software w KTS 
200/340 

 
 Urządzenie należy następnie odblokować wykorzystując odpowiednią zakładkę w programie  

ESItronic STARTCENTER „Udzielenie licencji” a następnie klikając w zakładce na funkcję 
„online”, lub kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ESItronic w firmie Robert BOSCH. 
Kontakt infoaa@pl.bosch.com oraz tel. (22) 715 45 22. 

 

 
 

 Informacje o odblokowaniu urządzenia znajdą Państwo w instrukcji odblokowania online znajdującej 
się w witrynie serwisowej www.sudbosch.pl w instrukcjach obsługi w zakładce KTS oraz ESItronic. 

 
Życzymy przyjemnego użytkowania . 
Z Pozdrowieniami Dział Techniczny  
       Robert BOSCH POLSKA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować do: 
Grzegorz Kasprzyk 

e-mail : Grzegorz.kasprzyk@pl.bosch.com 
Tel. 604 132 565  
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