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DETALHES DA OFERTA

Cabo ADC2000A

Dongle N/A

Categoria software A

Outros acessórios solicitados N/A

Smart Aerial Sim

Quais produtos também são necessários?

Smart Pro

Novo Software de Programação de Chaves BMW® CAS 2 e 3 
para Smart Pro com UTP e Token

ADS2263

Dezembro 2018

A Advanced Diagnostics desenvolveu o novo software 
ADS2263 para a programação de chaves BMW® CAS 2 e 3 
utilizando Smart Pro.

O que faz o software?
O software ADS2263 permite programar chaves slot e rádio contro-
los para veículos BMW® difundidos em todo o mundo e providos de 
sistema de ignição por botão e módulos CAS 2 e 3. Rádio controlo 
e transponder são programados simultaneamente para um procedi-
mento simples e rápido. É exigida a utilização de Smart Aerial. Não 
são necessários uma chave que funcione nem um código pin e está 
prevista a possibilidade de adicionar novas chaves às existentes sem 
excluí-las.
Atualmente o software não pode ser adquirido como módulo indivi-
dual, mas está disponível exclusivamente para os clientes que assina-
ram um plano token ou UTP. Para a programação vai ser consumido 
um token.
Este software só está disponível para Smart Pro.

Advertência: O software ADS2263 não abrange alguns modelos fabri-
cados a partir de 2008 que tiveram uma actualização das programa-
ções de segurança e passaram ao sistema CAS 3+. Smart Pro informa 
o usuário no caso em que o veículo não seja compatível. De qualquer 
forma, a segurança do veículo não é comprometida nem alterada de 
algum modo.

Smart Aerial
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Aplicações do software

Software BMW® CAS 2 e 3 - ADS2263

TABELA

BMW® Série 1 (Chave Slot) 
de 2005 até 2011 

ADC2000A ID46 HU92* HU131RS05

BMW® Série 3 (Chave Slot) 
de 2004 até 2011

ADC2000A ID46 HU92* HU131RS05

BMW® Série 5 (Chave Slot) 
de 2003 até 2010 

ADC2000A ID46 HU92* HU131RS05

BMW® Série 5 (Chave de metal) 
de 2003 até 2005 

ADC2000A ID46 HU92*

* Chave de emergência


