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Februari 2022

FIRST TO MARKET
Advanced Diagnostics introduceert de nieuwe ADS2324 
programmeersoftware voor Fiat* en Jeep* voertuigsleutels.

Wat doet de software?
De ADS2324 kan proximity sleutels programmeren voor de Jeep 
Renegade*, Jeep Compass* en de Fiat500X*. Alle sleutels en 
afstandsbedieningen worden voor het programmeren gewist. De 
softwarezal tijdens de procedure de beveiligingspincode omzeilen 
en tegelijkertijd de afstandsbediening en de transponder pro-
grammeren. Er is geen werkende sleutel of extra software vereist, 
maar het gebruik van een extra kabel ADC2012 is noodzakelijk om de 
programmeerprocedure te voltooien.

Een serververbinding vereist
De AD2324 software vereist een internetverbinding om toegang te 
krijgen tot de programmeerberekening die wordt uitgevoerd door de 
Advanced Diagnostics-server.

Wat heb ik nog nodig?

Smart Pro ADC2012 
(D753920AD)

Silca SIP22P36 / 
SIP22P40

DETAILS AANBIEDING Bij het gebruik van tokens Bij het gebruik van UTP Sotware aangeschaft

Kabel ADC2000 ADC2000 ADC2000

Softwarecategorie A A A

Smart Aerial vereist No No No

Overige vereiste accessoires ADC2012 ADC2012 ADC2012

Serververbinding &  
toetsprogrammering

3 tokens Inclusief Inclusief
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ADS2324 voor Fiat Chrysler Group*

TAFEL

 
Fiat* 500X (Proximity key)
2021 onwards

ADC2000 ID49-1E SIP22P36

Jeep* Compass (Proximity key)
2021 onwards

ADC2000 ID49-1E SIP22P40

Jeep* Renegade (Proximity key)
2021 onwards

ADC2000 ID49-1E SIP22P36

*


