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Dongle

Kabel

Software Categorie

Andere vereiste software

Smart Kaart

DETAILS AANBIEDING

® 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.

ADC250 of ADC251

A of Smart Dongle

C

ADS228

Ja - of Smart Dongle

Neem contact op met uw leverancier om de ADS255 software aan te kopen.

Advanced Diagnostics kan met genoegen de gratis update voor 
Subaru® 2016 ADS255 software aankondigen. De nieuwe update 
maakt het mogelijk om ”G” sleutels te programmeren in het geval 
dat alle sleutels kwijt zijn geraakt voor diverse Subaru® modellen 
zonder dat de pincode daarbij nodig is.

Wat doet de software update?
ADS255 software programmeert nu nieuwe sleutels voor recente 
Subaru® modellen met “G”-sleutels (met stalen sleutelbaard) zonder dat 
een bestaande werkende sleutel nodig is. (Modellen met een 
proximity-sleutel hebben wel een bestaande werkende sleutel nodig).

De nieuwe ADS255 software programmeert ook afstandsbedieningen 
(RKE) en werkt snel en eenvoudig. Er kunnen maximaal 4 sleutels / 
afstandsbedieningen worden geprogrammeerd.

GRATIS software update voor Subaru®

ADS255 - Code D747856AD

Welke andere software en producten heb ik nodig?

July 2017

MVP PRO / AD100 PRO A of SMART DONGLE ADS228 SOFTWARE

De Subaru® ‘G’ sleutels 
zijn makkelijk identifi-
ceerbaar dankzij de 
letter gedrukt op het 
sleutelblad.
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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.

Toepassingen van de software update

Subaru® ADS255

Opgelet: Schakel het contact van de wagen uit bij het aansluiten van het programma op de auto om schade aan de Smart 
Dongle te vermijden.

TAFEL

Forester (Metalen sleutel)
van 2012 tot 2016

ADC250 of 
ADC251

A of
Smart Dongle

ID6E-17 TOY43TE

Impreza (Metalen sleutel) 
van 2013 tot 2016

ADC250 of 
ADC251

A of 
Smart Dongle

ID6E-17 TOY43TE

Outback (Metalen sleutel)
van 2015 tot 2016

ADC250 of 
ADC251

A of 
Smart Dongle

ID6E-17 TOY43TE

WRX (Metalen sleutel)
van 2014 tot 2016

ADC250 of 
ADC251

A of 
Smart Dongle

ID6E-17 TOY43TE

XV (Metalen sleutel)
van 2013 tot 2016

ADC250 of 
ADC251

A of 
Smart Dongle

ID6E-17 TOY43TE


