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

DETAILS AANBIEDING

Kabel ADC2000

Smart Aerial vereist Ja, wanneer een werkende proximity-sleutel niet beschikbaar is

Nieuwe Software-Update voor Mitsubishi®

ADS2281 - Code D753494AD

December 2019

Advanced Diagnostics lanceert met trots een nieuwe software-
update voor Mitsubishi® ADS2281.

Wat doet de software?

Wat heb ik nog nodig?

Deze software kan proximity en metalen sleutels programmeren 
voor de verschillende Mitsubishi® modellen. Voor modellen zoals 
de Outlander is dit een FIRST TO MARKET-OPLOSSING voor 
sleutelprogrammering in een situatie waarin alle sleutels verloren zijn 
gegaan.
Alle sleutels worden voor het programmeren gewist. Er is een knop 
voorzien waarmee u een extra sleutel of afstandsbediening kan 
toevoegen aan een reeds bestaande sleutel. De beveiliging wordt 
overbrugd en gevolgd door een naadloze programmeerprocedure.

Opmerking: het gebruik van Smart Aerial is vereist als er geen 
werkende proximity-sleutel beschikbaar is.
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Toepassingen van de software

Mitsubishi® ADS2281

TAFEL

Mitsubishi® Eclipse Cross (Proximity sleutel-start drukknop) 
van 2017 tot 2019

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Pajero Sport (Proximity sleutel-start drukknop) 
van 2016 tot 2019 

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Outlander Phev (Proximity sleutel) 
sinds 2014

ADC2000 ID46 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Proximity sleutel-start drukknop) 
sinds 2015

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Metalen sleutel) 
van 2015 tot 2018

ADC2000 ID46 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Metalen sleutel) 
van 2018 tot 2019

ADC2000 ID46 MIT 11R

Australië

Europa
TAFEL

Mitsubishi® Outlander Phev (Proximity sleutel) 
sinds 2014

ADC2000 ID46 MIT 11R

Zuid Amerika
TAFEL

Mitsubishi® L200 (Metalen sleutel) 
sinds 2015

ADC2000 ID46 MIT 11R
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