
www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com

12/2015

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy  -  Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800 

Dongle

Kabel

Software Categorie

Andere vereiste software

Smart Kaart

ADC250 of ADC251

G of Smart Dongle

C

ADS159  

Ja - of Smart Dongle

DETAILS AANBIEDING

Advanced Diagnostics heeft de software Nissan® 2015 ADS249 ontwor-

pen voor de programmering van Nissan® voertuigen die op de markt 

werden gebracht in Zuid-Amerika.

Wat doe de software?

De software ADS249 programmeert sleutels voor bepaalde Nissan® 
voertuigmodellen verspreid in Zuid-Amerika. Met deze software kan 
u sleutels toevoegen of programmeren, zelfs indien de originele 
sleutel niet meer beschikbaar is. 

De software is tevens in staat de pincode met 12 cijfers automatisch op 

de achtergrond (d.w.z. zonder mededeling op het scherm) af te lezen, 

zodat de programmeringsprocedure van de sleutels eenvoudiger en 

sneller wordt.

De programmering van de afstandsbediening gebeurt manueel en maakt 

deel uit van de procedure voorzien door de ADS249 software. Raadpleeg 

Info Quest op de website van AD of de mobiele app IQ voor meer details 

over deze procedure.

 Software voor de programmering van Nissan® sleutels 2015 
ADS249 (ZUID-AMERIKA)

Code D746568AD

Neem contact op met uw leverancier om de ADS249 software aan te kopen.

Welke andere software en producten heb ik nodig?

December 2015

MVP PRO / AD100 PRO ADS159 SOFTWARE
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® Alle merken en commerciële productnamen vermeld in deze folder zijn uitsluitend eigendom van de geautoriseerde fabrikanten. Bovenvermelde merken en commerciële productna-

men worden louter vermeld voor informatieve redenen of ter verduidelijking van deze instructies en met als doel de identificatie te vergemakkelijken.

TAFEL

Toepassingen Software Nissan®

Nissan® 2015 Software - ADS249 (Zuid-Amerika)

G of 

Smart Dongle Handprocedure

Handprocedure

ADC250 of 

ADC251

G of 

Smart Dongle 

ADC250 of 

ADC251

Nissan® Livina (Metalen sleutel)

van 2010 tot 2013

Nissan® March (Metalen sleutel)

sinds 2011


