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DETAILS AANBIEDING

Kabel ADC2000A

Dongle N/A

Softwarecategorie A

Overige vereiste accessoires N/A

Smart Aerial Ja

Wat heb ik nog nodig?

Smart Pro

Nieuwe BMW® CAS 2 en 3 programmeersoftware voor sleutels  
(enkel voor Smart Pro UTP en Tokens)

ADS2263

December 2018

Advanced Diagnostics lanceert met trots de nieuwe BMW® 
CAS 2 en 3 sleutelprogrammeersoftware voor de Smart Pro.

Wat doet de software?
De BMW® CAS 2 en 3 software werd ontwikkeld voor het program-
meren van slotsleutels/afstandsbedieningen op de secundaire markt 
met een startdrukknop voor voertuigen die zijn uitgerust met CAS 2 
en 3 modules wereldwijd. De afstandsbediening en de transponder 
worden tegelijkertijd geprogrammeerd waardoor de procedure naad-
loos uitgevoerd kan worden. De Smart Aerial is vereist. Er is geen 
pincode of werkende sleutel vereist en er kunnen extra sleutels aan 
bestaande sleutels worden toegevoegd zonder ze te verwijderen.

Momenteel kan deze software niet aangekocht worden. Deze is enkel 
beschikbaar voor UTP- en tokenplannen. Als u over een tokenplan 
beschikt, wordt één token voor programmeren afgetrokken.

Deze software is enkel beschikbaar op de Smart Pro.

Opmerking: Deze huidige Smart Pro-uitgave dekt niet alle modellen 
vanaf 2008 die een BMW®-beveiligingsupdate naar CAS 3+ -software 
hebben ondergaan. De Smart Pro waarschuwt de gebruiker tijdens 
de procedure dat het voertuig niet compatibel is en dan worden er 
vervolgens geen wijzigingen aangebracht in het voertuigbeveiligings-
systeem. 

Smart Aerial
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Toepassingen van de software

Software BMW® CAS 2 en 3 - ADS2263

TAFEL

BMW® 1 Serie (Slot Sleutel) 
van 2005 tot 2011 

ADC2000A ID46 HU92* HU131RS05

BMW® 3 Serie (Slot Sleutel) 
van 2004 tot 2011

ADC2000A ID46 HU92* HU131RS05

BMW® 5 Serie (Slot Sleutel) 
van 2003 tot 2010 

ADC2000A ID46 HU92* HU131RS05

BMW® 5 Serie (Metalen Sleutel) 
van 2003 tot 2005 

ADC2000A ID46 HU92*

* Noodsleutel


