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Dongle

Cabo

Categoria software

Outros softwares solicitados

Smart card

ADC250 ou ADC251

Smart Dongle

B

ADS125 - ADS150 - ADS174  

Smart Dongle

DETALHES DA OFERTA

A Advanced Diagnostics desenvolveu uma nova atualização para o 

software Toyota® 2013 ADS199, dedicado às chaves Toyota® com cana 

metálica tipo G ou H, difundidas no Norte-América.

O que faz a atualização de software?
ADS199, utilizado com Smart Dongle, permite eliminar os 16 minutos 
de espera anteriormente necessários para o procedimento de 
cancelação do código da chave. O novo procedimento, de facto, é 
quase instantâneo. São suportados todos os veículos Toyota® com 
sistema de imobilização de tipo 5 ou 6 e com chave de cana metálica 
indicados na lista “ADUSA key look up guide”. Para mais detalhes, 
consultar a base de dados Info Quest.

O tempo é dinheiro: com a tecnologia da Advanced Diagnostics poderá 

trabalhar sem chave e reduzir muito os tempos de programação das 

chaves G ou H dos veículos Toyota®.

Disponível apenas na versão BETA 12.34

Atualização gratuita do software para chaves Toyota®

Toyota® Ø Chaves  (NORTE-AMÉRICA)
ADS199 - Código D745365AD

Contacte o seu representante para adquirir o software ADS199.

® 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.

Quais outros software e produtos são necessários?

Janeiro 2016

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS199 SMART DONGLE

As chaves Toyota® G ou H são facilmente identificáveis graças à 

letra marcada na própria cana. 

Observação: Sem Smart Dongle o tempo de programação desses 
tipos de chave é 16 minutos.

http://www.adusa.us/data/documents/Key-Guide-2015-V5-new.pdf

