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Dongle

Kabel

Software Categorie

Andere vereiste software

Smart Kaart

DETAILS AANBIEDING

Neem contact op met uw leverancier om de ADS174 software aan te kopen.

Advanced Diagnostics presenteert trots een gratis update voor de 
Toyota® ADS174 sleutelprogrammeersoftware die geschikt is voor 
verschillende Toyota® voertuigen wereldwijd.

Wat doet de software?
De ADS174 software stelt de startonderbreker opnieuw in wanneer u een 
sleutel verloren hebt, zodat een ‘G’ sleutel van Toyota® op de auto gepro-
grammeerd kan worden. Voorheen vereiste de immobilizer dat de sleutel 
van de auto verwijderd zou worden vooraleer de startonderbreker 
opnieuw ingesteld kon worden, maar dit is niet langer nodig. Dankzij de 
nieuwe software-update kunnen sleutels die verloren zijn gegaan, gepro-
grammeerd worden via de OBD-poort.

De fobs van de afstandsbediening worden manueel geprogrammeerd. 
Bestaande sleutels zullen gewist worden maar kunnen opnieuw op het 
voertuig geprogrammeerd worden als u de sleutel later terug vindt. Ook 
‘G’ sleutels van de secundaire markt en transponderchips kunnen 
gebruikt worden. U kunt de ‘G’ sleutels herkennen door de letter ‘G’ op 
het profiel van de OEM sleutel.

Neem een kijkje in onderstaande lijst voor alle betrokken voertuigen of ga 
naar de Info Quest.

GRATIS software-update
Verloren sleutel via OBD

Alleen voor Toyota® ‘G’ Sleutels - ADS174 - Code D745332AD

® Alle merken en commerciële productnamen vermeld in deze folder zijn uitsluitend eigendom van de geautoriseerde fabrikanten. Bovenvermelde merken en commerciële productnamen worden louter 
vermeld voor informatieve redenen of ter verduidelijking van deze instructies en met als doel de identificatie te vergemakkelijken. / Alle informatie en illustraties in deze flyer dienen enkel als richtlijn. Silica 
behoudt zich het recht voor om producten, software, ontwerpen of informatie te wijzigen om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Welke andere software en producten heb ik nodig?

Juni 2017

MVP PRO / AD100 PRO ADS150 SOFTWARE

De Toyota® 'G' sleutels 

zijn makkelijk identificeer-

baar dankzij de letter 

gedrukt op het sleutelblad.

ADC250 of ADC251

A of Smart Dongle

A

ADS150

Ja of 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 productnamen worden louter 
vermeld voor informatieve redenen of ter verduidelijking van deze instructies en met als doel de identificatie te vergemakkelijken. / Alle informatie en illustraties in deze flyer dienen enkel als richtlijn. Silica 
behoudt zich het recht voor om producten, software, ontwerpen of informatie te wijzigen om de kwaliteit van het product te verbeteren.

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. 

Toepassingen van de Software ADS174

Verloren Toyota® ‘G’ Sleutels via OBD

TAFEL - EUROPA

Toyota® Hilux (Metalen sleutel)
sinds 2008

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® IQ (Metalen sleutel)
van 2008 tot 2014

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Land Cruiser (Metalen sleutel)
van 2009 tot 2013

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Rav 4 (Metalen sleutel)
sinds 2012

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

TAFEL - AZIË

Toyota® Camry (Metalen sleutel)
van 2006 tot 2009

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Corolla (Metalen sleutel) 
sinds 2010

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Fortuner (Metalen sleutel)
sinds 2009

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Highlander (Metalen sleutel)
sinds 2010

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Hilux (Metalen sleutel)
sinds 2011

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE
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® Alle merken en commerciële productnamen vermeld in deze folder zijn uitsluitend eigendom van de geautoriseerde fabrikanten. Bovenvermelde merken en commerciële productnamen worden louter 
vermeld voor informatieve redenen of ter verduidelijking van deze instructies en met als doel de identificatie te vergemakkelijken. / Alle informatie en illustraties in deze flyer dienen enkel als richtlijn. Silica 
behoudt zich het recht voor om producten, software, ontwerpen of informatie te wijzigen om de kwaliteit van het product te verbeteren.

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. 

Toepassingen van de Software ADS174

Verloren Toyota® ‘G’ Sleutels via OBD

TAFEL - MIDDEN-OOSTEN

Toyota® Camry (Metalen sleutel)
van 2011 tot 2014

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Corolla (Metalen sleutel)
sinds 2014

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Fortuner (Metalen sleutel)
sinds 2009

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Rav 4 (Metalen sleutel)
van 2011 tot 2014

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Yaris (Metalen sleutel)
van 2012 tot 2014

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

TAFEL - AFRIKA

Toyota® Fortuner (Metalen sleutel)
sinds 2009

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Hilux (Metalen sleutel)
van 2008 tot 2011

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

TAFEL - ZUID-AMERIKA

Toyota® Corolla (Metalen sleutel)
van 2012 tot 2013

ADC250 of 
ADC251

A of  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE


