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Smart Pro

Atualização de Software de Programação para Ford® 
ADS2269 - Código D753712AD

A PRIMEIRA SOLUÇÃO AFTERMARKET NO MUNDO
AGORA INCLUI O NOVO KUGA

Fevereiro 2020

DETALHES DA OFERTA

Cabo ADC2000

Smart Aerial solicitado Não

Categoria de software A+

Outros acessórios solicitados Não

A Advanced Diagnostics desenvolveu a nova atualização de 
software ADS2269 para a programação de chaves Ford®, que 
agora inclui o novo Kuga e alguns modelos australianos e 
americanos do Escape.

O que faz o software?
É a primeira solução do mundo para programar chaves de me-
tal e de proximidade, mesmo em caso de alarme ativo e em 
situações de perda total da chave. O software também oferece a 
capacidade de adicionar novas chaves às já existentes.
Transponders e rádio controlos são programados simultaneamente 
para um procedimento simples e rápido. Não são necessários ca-
bos ou software adicionais, mas o Smart Pro deve estar conectado 
à Internet. Também são necessários dois tokens: um para acesso / 
autenticação do servidor e outro para programação de chaves.

Observação: Este software não altera o firmware do veículo, ao contrário 
do que é feito por outras soluções disponíveis no mercado.

Quais produtos também são necessários?

® 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.
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Aplicações do Software

Ford® 2019 - ADS2269

® 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.

TABELA

Ford® Eco Sport para EUA/Canadá (Chave de proximidade) 
de 2019 e seguintes

ADC2000

Ford® Escape para EUA (Chave de proximidade) 
2020

ADC2000

Ford® Escape para EUA e Canadá (Chave de proximidade e com botão start/stop) 
de 2018 até 2019

ADC2000

Ford® Escape para Austrália (Chave de proximidade e com botão start/stop) 
de 2018 até 2019

ADC2000

Ford® Fiesta para Europa (Chave de proximidade) 
de 2017 e seguintes

ADC2000

Ford® Focus para Europa (Chave de proximidade e de metal) 
de 2018 e seguintes

ADC2000

Ford® Kuga para Europa (Chave de proximidade e com botão start/stop) 
de 2019 até 2020

ADC2000

Ford® Transit para EUA (Chave de metal) 
de 2019 até 2020

ADC2000

Ford® Transit Connect para EUA/Europa (Chave de proximidade e de metal) 
de 2019 até 2020

ADC2000


