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Smart Pro Smart Aerial

® Todas as marcas ou denominações comerciais de produto citadas neste folheto são propriedade exclusiva dos  fabricantes autorizados. As atrás referidas marcas 
ou denominações comerciais de produto são indicadas exclusivamente a nível de informação ou destinadas a uso formativo e a fim de facilitar a sua identificação.

DETALHES DA OFERTA

Cabo ADC2000

Smart Aerial solicitado Sí, quando uma chave de proximidade que funciona não estiver disponível

Nova Atualização Software para Mitsubishi®

ADS2281 - Código D753494AD

Dezembro 2019

Advanced Diagnostics desenvolveu a nova atualização 
software ADS2281 para programar as chaves para Mitsubishi®.

O que faz o software?

Quais produtos também são necessários?

Este software programa para as chaves de proximidade e de metal 
para modelos diferentes de Mitsubishi®. Para modelos como o 
Outlander, essa é a PRIMEIRA SOLUÇÃO NO MERCADO para a 
programação também no caso de perda de todas as chaves. 

Todas as chaves serão apagadas antes da programação. Também 
é possível adicionar novas chaves ou novos rádio controlos aos 
já existentes. O procedimento de segurança é ignorado para uma 
programação rápida e fácil. 

Nota: O uso do Smart Aerial é necessário se uma chave de proximidade 
que funciona não estiver disponível.
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Aplicações do Software

Mitsubishi® ADS2281

TABELA

Mitsubishi® Eclipse Cross (Chave de proximidade-Botão de start/stop) 
de 2017 até 2019

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Pajero Sport (Chave de proximidade-Botão de start/stop) 
de 2016 até 2019 

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Outlander Phev (Chave de proximidade) 
de 2014 e seguintes

ADC2000 ID46 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Chave de proximidade-Botão de start/stop) 
de 2015 e seguintes

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Chave de metal) 
de 2015 até 2018

ADC2000 ID46 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Chave de metal) 
de 2018 até 2019

ADC2000 ID46 MIT 11R

Austrália

Europa
TABELA

Mitsubishi® Outlander Phev (Chave de proximidade) 
de 2014 e seguintes

ADC2000 ID46 MIT 11R

América do Sul
TABELA

Mitsubishi® L200 (Chave de metal) 
de 2015 e seguintes

ADC2000 ID46 MIT 11R
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