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Smart Pro

Programmeersoftware-Update voor Ford®

ADS2269 - Code D753712AD 
EERSTE OPLOSSING OP DE SECUNDAIRE MARKT WERELDWIJD

OMVAT NU DE NIEUWE KUGA

Februari 2020

DETAILS AANBIEDING

Kabel ADC2000

Smart Aerial vereist Geen

Softwarecategorie A+

Overige vereiste accessoires Geen

Advanced Diagnostics introduceert de nieuwe update van de 
ADS2269 programmeersoftware voor Ford® voertuigsleutels. 
De software bevat nu de nieuwe Kuga en sommige Australi-
sche en Amerikaanse Escape modellen.

Wat doet de software?
De software is de eerste oplossing wereldwijd die zowel blads-
leutels als naderingssleutels programmeert, zelfs wanneer het 
alarm is geactiveerd en wanneer de originele voertuigsleutel 
verloren is gegaan. De software bevat ook een functie voor een 
extra sleutel toevoegen.
De afstandsbediening en de transponder worden tegelijkertijd gepro-
grammeerd waardoor de procedure naadloos uitgevoerd kan worden. 
Er zijn geen extra kabels of software vereist, maar de Smart Pro moet 
zijn verbonden met internet. De procedure vereist 2 tokens: een voor 
servertoegang / authenticatie en een voor sleutelprogrammering.
Opmerking: deze software wijzigt de voertuigfirmware niet, waardoor het 
een veiligere oplossing is in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare.

Wat heb ik nog nodig?

® Alle merken en commerciële productnamen vermeld in deze folder zijn uitsluitend eigendom van de geautoriseerde fabrikanten. Bovenvermelde merken en com-
merciële productnamen worden louter vermeld voor informatieve redenen of ter verduidelijking van deze instructies en met als doel de identificatie te vergemakkelijken.
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TAFEL

Ford® Eco Sport voor Verenigde Staten/Canada (Proximity sleutel) 
sinds 2019

ADC2000

Ford® Escape voor Verenigde Staten (Proximity sleutel) 
2020

ADC2000

Ford® Escape voor Verenigde Staten en Canada  
(Proximity sleutel en startmotor drukknop) 
van 2018 tot 2019

ADC2000

Ford® Escape voor Australië (Proximity sleutel en startmotor drukknop) 
van 2018 tot 2019

ADC2000

Ford® Fiesta voor Europa (Proximity sleutel) 
sinds 2017

ADC2000

Ford® Focus voor Europa (Proximity en metalen sleutel) 
sinds 2018

ADC2000

Ford® Kuga voor Europa (Proximity sleutel en startmotor drukknop) 
van 2019 tot 2020

ADC2000

Ford® Transit voor Verenigde Staten (Metalen sleutel) 
van 2019 tot 2020

ADC2000

Ford® Transit Connect voor Verenigde Staten/Europa (Proximity en metalen sleutel) 
van 2019 tot 2020

ADC2000


