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UUS INFOALLIKAS ESI[TRONIC] 2.0 KASUTAJATELE 

LEIA ÕIGE LAHENDUS SEKUNDITEGA – ISEGI KEERULISTE 
PROBLEEMIDE PUHUL 

EBR EELISED LÜHIDALT 
 Kogemustega Boschi meeskonna poolt loodud ning Boschi ülemaailmse diagnostikakogukonna poolt heaks 

kiidetud remondijuhised.

 Juba praegu 500.000 elust võetud juhtumit – ning andmebaas kasvab iga päev!

 Aega säästev: Tekstiotsing võimaldab otsida veakoode, sümptomeid ja isegi komponente. Kehtib ka 
probleemidele, millest ei salvestata veakoodi.

 Remondiprotsessi lihtsustamiseks sama remondijuhiste struktuur.

 EBR pakub alati uusimaid lahendusi tänu nõutud internetiühendusele. 
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Kust leida rohkem infot diagnostikalahenduste kohta…? 

Bosch Workshop World 
http://www.bosch-workshop-world.com 

YouTube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCX35IpVGYm534NmQoXF8cZw 

UNIKAALNE LAHENDUS TURUL

EBR-leidja 

Bosch on loonud innovaatilise algorütmi, mis 
võimaldab nö EBR-leidjal tuvastada erinevatest 
allikatest esilekerkivaid sõidukite probleeme – selle 
baasil loovad kogemustega Boschi SIS autorid 
remondilahenduse.  

DETAILIDENI LÄBI MÕELDUD 

Tagasiside funktsioon 

Tagasiside funktsioon iga juhise lõpus võimaldab 
sinul ja teistel ESI[tronic] diagnostikaekspertidel 
hinnata lahendust ja näha lahendusele antud 
hinnanguid. See näitab, kui populaarne antud 
lahendus on ja muudab otsingu veel lihtsamaks – tihti 
kasutatud lahendused on nimekirjas esimestena.

VEENDU EBR EELISTES 
 Lisa see unikaalne infoosa oma ESI[tronic] 2.0 lepingule ja muuda oma igapäevane veaotsing lihtsamaks, kui see

kunagi olnud on.

 EBR lepingu eelduseks on TSB (Technical Service Bulletins) lepingu olemasolu. Master paketis või eraldi.

 Kui sa pole veel EBR osa tellinud, näed sa siiski kogu andmebaasi nimekirja, aga sisu on lukustatud, kuni EBR litsents
on aktiveeritud.

 Uue EBR lepingu sõlmimiseks võta ühendust kohaliku tarkvaramüüjaga.
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