Процедура за
препрограмиране
Важна информация:
Прекъсване на връзките по време на инсталацията на Bosch
Euro 5 (PassThru) и препрограмирането може да доведе до
повреди по управляващите блокове. Поставете
предупредителни надписи на всички компоненти (зарядно
устройство, WLAN рутер, компютър/лаптоп), за да
предотвратите неволното изключване.
Спазвайте специфичните инструкции на OEM за всеки отделен
случай.

Стъпка 1. Подгответе KTS за ползване на PassThru
 Включете KTS с доставеното мрежово захранване към
електромрежата (задължително е по време на
препрограмирането)
 Инсталирайте или актуализирайте PassThru на компютъра
– Изтеглете софтуера Bosch PassThru на вашия компютър
– Стартирайте инсталацията на софтуера Bosch
PassThru (двойно кликване върху Setup) и следвайте
указанията за инсталацията.

Стъпка 3. Подготовка на автомобила
 Осигурете достатъчно захранване от акумулатора на
автомобила – препрограмирането изисква до 90 A в постоянен
режим. Можете да използвате зарядното устройство за
акумулатори BAT 490
 Запалете автомобила и изключете всички консуматори
(климатик, вентилация и др.)

Стъпка 4. Препрограмиране
 Конфигурирайте KTS: проверете кой фърмуер за KTS
препоръчва производителят на автомобила и направете
ъпдейт на фърмуера:
– Затворете всички отворени приложения на KTS
– Активирайте Diagnostic Device Control (DDC) от
– Старт -> Програми -> Bosch ESI[tronic] -> Bosch PassThru
'версия' -> Diagnostic Device Control – Диагностично
управляващо устройство
– Активирайте KTS с тип връзка “USB” и използване
на модула “PassThru” (вижте онлайн помощта за
DDC).
– Актуализирайте фърмуера на KTS с използване
на модула “PassThru” (вижте онлайн помощта за
DDC).

Стъпка 2. Подготовка на компютъра
 Включете компютъра към мрежата
и деактивирайте режима
стендбай/сън, ъпдейтите на Microsoft
и сканирането на твърдите дискове
от антивирусната програма.
Затворете всички отворени
програми.

 Свържете директно KTS с компютъра PC с USB 2.0 илис USB
3.0 (не през USB-HUB илиWLAN)
 Свържете KTS с автомобила с OBD диагностичния кабел,
подсигурете диагностичната букса срещу падане

 Изпълнете препрограмирането със софтуерното приложение
на OEM според инструкциите на OEM

Стъпка 5. Завършване на препрограмирането
 Изключете запалването и стартирайте отново най-малко след 30
секунди.
 Проверете паметта за грешки и я изтрийте. Индикираните грешки в
рамките на препрограмирането са типични за системата.
 Проследете внимателно и проверете първото стартиране на
автомобила, работата на управляващия блок и всичките му
функции. Направете тест драйв.

