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Dongle

Cabo

Categoria software

Outros softwares solicitados

Smart card

DETALHES DA OFERTA

Contacte o seu representante de confiança ou o seu agente de referência para adquirir o software ADS225.

® Todas as marcas ou denominações comerciais de produto citadas neste folheto são propriedade exclusiva dos  fabricantes autorizados. As atrás referidas marcas ou denominações 

comerciais de produto são indicadas exclusivamente a nível de informação ou destinadas a uso formativo e a fim de facilitar a sua identificação.

A Advanced Diagnostics desenvolveu o novo software Mazda® ADS225 
para a programação de chaves para veículo para modelos Mazda® 
presentes em todo o mundo.

O que faz o software?
O software ADS225 programa chaves de proximidade para uma série 
de veículos Mazda® providos de botão para ligar/desligar o motor. 
Este software permite adicionar ou programar chaves também no 
caso de perda da chave original. O software foi projectado para 
omitir o código pin, lido automaticamente em background, tornando 
o procedimento de programação da chave simples e rápido. 

Utilizando o software ADS225, a programação do rádio controlo faz 
parte do procedimento e é efetuada automaticamente. O procedimento 
pode ser consultado nos detalhes em info Quest, a que se pode ter 
acesso do site de AD ou da app móvel IQ.

Novo software para veículos Mazda®

ADS225 - Código D745347AD

Quais outros software e produtos são necessários?

Abril 2016

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS133

ADC250 ou ADC251

G ou Smart Dongle

A

ADS133

Sim ou Smart Dongle
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® Todas as marcas ou denominações comerciais de produto citadas neste folheto são propriedade exclusiva dos  fabricantes autorizados. As atrás referidas marcas ou denomina-

ções comerciais de produto são indicadas exclusivamente a nível de informação ou destinadas a uso formativo e a fim de facilitar a sua identificação.

Aplicações do software

Mazda® ADS225 

TABELA

CX - 5 (Chave de proximidade)
de 2013 a 2016

ADC250 ou 
ADC251

G ou  
Smart Dongle

Mazda® 6 (Chave de proximidade)
de 2014 a 2016

ADC250 ou 
ADC251

G ou 
Smart Dongle

Mazda® 3 (Chave de proximidade)
de 2014 a 2016

ADC250 ou 
ADC251

G ou 
Smart Dongle

Mazda® 2 (Chave de proximidade)
de 2014 a 2016

ADC250 ou
ADC251

G ou  
Smart Dongle

Anotação importante: para prevenir eventuais danos no dispositivo Smart Dongle, certificar-se de que o motor está desligado 

no momento em que o dispositivo de programação é ligado ao veículo.


