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Dongle

Kabel

Software Categorie

Andere vereiste software

Smart Kaart

DETAILS AANBIEDING

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

Neem contact op met uw leverancier om de ADS257 software aan te kopen.

Advanced Diagnostics kondigt met trots de Ford® 2016 (ADS257) 
software aan voor een selectie van voertuigen van het merk Ford® 
wereldwijd.

Wat doet de software?
ADS257 programmeert zowel gewone metalen sleutels als proximity 
sleutels voor verschillende Ford® voertuigen wereldwijd.  ADS257 omzeilt de 
incode / outcode procedure waardoor het programmeerproces niet alleen 
naadloos en snel wordt maar ook beter, tijdbesparend en gestroomlijnder.

MVP Pro users: one token will be deducted for key programming.

Not available for AD100 Pro Truck.

Nieuwe software voor het programmeren van voertuigsleutels van Ford® 2016 

ADS257

Welke andere software en producten heb ik nodig?

November 2016

MVP PRO / AD100 PRO SMART DONGLE

ADC250 of ADC251

Smart Dongle

A

Geen

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

Toepassingen van de Software

Ford® ADS257

Opgelet: Schakel het contact van de wagen uit bij het aansluiten van het programma op de auto om schade aan de Smart 
Dongle te vermijden.

* Compatibel sleutelprofiel. Houd er rekening mee dat de sleutel enkel gebruikt kan worden als beveiligingssleutel, niet als sleutel om 
de motor te starten. 

TAFEL

Ford® C-Max
(Proximity sleutel)
2016

ADC250 of 
ADC251

Smart 
Dongle

HU101TE*

Ford® Transit 
(Metalen sleutel)
sinds 2013 (alle varianten)

ADC250 of 
ADC251

Smart 
Dongle

HU101TE

Ford® Transit Custom 
(Metalen sleutel)
sinds 2014 (alle varianten)

ADC250 of 
ADC251

Smart 
Dongle

HU101TE

Ford® Focus 
(Proximity sleutel)
sinds 2015

ADC250 of 
ADC251

Smart 
Dongle

HU101TE*


