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Dezembro 2015

Dongle

Cabo

Categoria Software

Outros softwares solicitados

Smart card

ADC250 ou ADC251

G ou Smart Dongle

C

ADS159  

Sim - ou Smart Dongle

DETALHES DA OFERTA

Contacte o seu representante de confiança ou o seu agente de referência para adquirir o software ADS249.

A Advanced Diagnostics desenvolveu o software Nissan® 2015 ADS249 

para a programação de chaves para veículos Nissan® que circulam no 

mercado da América do Sul.

O que faz o software?

O software ADS249 programa chaves para alguns modelos de 
veículo Nissan® difundidos na América do Sul. Este software permite 
adicionar ou programar chaves também no caso de perda da chave 
original.

O software também permite a leitura do código pin de 12 algarismos, que 

é efetuada automaticamente em background, tornando o procedimento 

de programação da chave mais simples e rápido.

A programação do rádio controlo é efetuada manualmente e faz parte do 

procedimento previsto pelo software ADS249. Consultar Info Quest no site 

da AD ou a app móvel IQ para conhecer os detalhes desse procedimento.

Software para a programação de chaves Nissan® 2015
ADS249 (AMÉRICA DO SUL)

Código D746568AD

Quais outros software e produtos são necessários?

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS159
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Aplicações Software Nissan®

Software Nissan® 2015 - ADS249 (América do Sul)

TABELA
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® Todas as marcas ou denominações comerciais de produto citadas neste folheto são propriedade exclusiva dos  fabricantes autorizados. As atrás referidas marcas ou denomina-

ções comerciais de produto são indicadas exclusivamente a nível de informação ou destinadas a uso formativo e a fim de facilitar a sua identificação.

G ou 

Smart Dongle Procedimento 

manual

Procedimento 

manual

ADC250 ou 

ADC251

G ou 

Smart Dongle 

ADC250 ou 

ADC251

Nissan® Livina (chave de metal)

de 2010 até 2013

Nissan® March (chave de metal)

de 2011 e seguintes


