®

Smart Antena

Smart Antena firmy Advanced Diagnostics współpracująca z
Smart Dongle umożliwia prekodowanie transponderów w różnych
typach pojazdów. W szczególności Smart Antena może prekodować
transpondery w pojazdach Fiat ® i VAG ® w których później
można zakodować transponder.

P0PG - DEPL. SMART AERIAL - GB

Smart Antena

SMART AERIAL - Plus
- Prekodowanie transponderów ID48
(T33), ID46 (T14), Fiat® i VAG®

Prekodowanie transponderów

MVP PRO - WYMAGANE

Smart Antena jest zaprojektowana
w celu usprawnienia i skrócenia
czasu programowania kluczy,
minimalizuje użycie dodatkowych
urządzeń do prekodowania.

- Łatwe w użyciu

Prekodowanie odczyt i zapis

- Połączenie anteny za pomocą
Smart Dongle - WYAMAGANY

- Prekodowanie pilotów w
samochodach marki Fiat®
dostępnie wkrótce

PROCEDURA PREKODOWANIA

Podczas podłączenia Smart
Dongle oraz antety, otrzymujemy
dodatkowe możliwości.
Prekodowanie danych odbywa
się w tle oraz zapisuje się
automatycznie na czystym
transponderze.

Automatyczna procedura
zapobiegania błędom
Odczyt kodu pin oraz
prekodu

Prekodowania klucza

Prekodowany klucz
gotowy do zapisu

Fiat® i VAG® prekodowanie
transponderów
Smart Antena może zapisać
prekodowanie na transponderach
ID48 i ID46 które są w
samochodach marki Fiat® i VAG®
(Audi®, Seat®, Škoda® i
Volkswagen®).

Wymagania
Wraz z Smart Anteną wymagane
są poniższe produkty:
- MVP Pro lub AD100 Pro
- Smart Dongle
- Oprogramowanie ADS185 Fiat®
- Oprogramowanie ADS219 VAG®

Cała procedura prekodowania
uruchamia się automatycznie
aby uniknąć błędów przy
ręcznym wprowadzaniu danych.
Po prostu podłączasz antenę do
Smart Dongle i umieszczasz
transponder/klucz w specjalnym
gnieździe.

Lekka i przenośna
Smart Antena została
zaprojektowania z myślą o
praktyczności. Jest łatwa w
transporcie i zajmuje mało
miejsca.

Fiat®, VAG®, Audi®, Seat®, Škoda® and Volkswagen® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi.

Dane techniczne

Smart Aerial - Plus

Slot na antene: 125 kHz
Połączenie za pomocą portu w Smart Dongle
Wymiary: długość: 185 mm, szerokość: 44
mm, wysokość: 27 mm
Waga: 124 g

®

Usprawniony
proces

Plug
and play

Automatyczny
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Unikanie
błędów

Lekka i
przenośna
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