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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.
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A

Geen

Smart Dongle

Neem contact op met uw leverancier om de ADS259 software aan te kopen.

Advanced Diagnostics kondigt met trots een nieuwe software aan 
voor Dacia® voertuigen wereldwijd. ADS259 software werd ontwik-
keld om de pincode omzeilen voor een meer gestroomlijnde sleutel-
programmeringsprocedure.

Wat doet de software?
ADS259 programmeert sleutels en afstandsbedieningen van verschillen-
de Dacia® voertuigen. OEM-afstandsbedieningen en afstandsbedienin-
gen van de secundaire markt kunnen geprogrammeerd worden, alsook 
nieuwe sleutels wanneer de originele verloren is gegaan.
Er kunnen maximaal 4 sleutels/afstandsbedieningen geprogrammeerd 
worden. Eventuele eerder geprogrammeerde sleutels of afstandsbedie-
ningen die niet aanwezig zijn, worden tijdens de procedure gedeactiveerd 
bij het programmeren van nieuwe sleutels. Het programmeren van 
afstandsbedieningen wordt uitgevoerd op hetzelfde moment als het 
programmeren van transponders.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw Smart Dongle bijgewerkt is vooral-
eer u deze software gebruikt.
MVP Pro gebruikers – 1 token zal in rekening gebracht worden.

Nieuwe Software Dacia® 2017
ADS259 - Code D750970AD

Welke andere software en producten heb ik nodig?
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Toepassingen van de software

Dacia® ADS259

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.

TAFEL

Dokker (Metalen sleutel)
van 2012 tot 2017
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Duster (Metalen sleutel)
van 2010 tot 2017
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Logan (Metalen sleutel) 
van 2012 tot 2016
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Sandero (Metalen sleutel)
van 2012 tot 2016
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Sandero Stepway (Metalen sleutel)
van 2012 tot 2016
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