
Zed-FULL AĞUSTOS 2017 BÜLTENİ

Değerli Zed-FULL kullanıcılarımız Mercedes-Benz anahtar programlama  
uygulamalarımıza, A ve B serisi W169 kasa Mercedes-Benz araçlarda bulunan 
W169 EZS/EIS ünitesinin farklı bir tipini ekledik. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere 2 ye 
ayırdık. Bu iki W169 EZS-EIS kutu tiplerinin dış görünümü birebir aynı olmasına 
rağmen iç kısmı tamamen farklı çıkabilmektedir. Uygulamayı yapmadan önce 
kesinlikle çok dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde inceleyiniz. Uygulama ile ilgili detaylı 
resimlere aşağıdan bakabilirsiniz.

Detaylı bilgi için; http://www.istanbulanahtar.com/ web sitemiz üzerinden 
ÜRÜNLERİMİZ  > MB IR-PROG sayfasına bakabilir ve " Zed-FULL Mercedes-
Benz Anahtar Programlama Kullanım Klavuzu" nu indirebilirsiniz.

Aşağıdaki resimlerde bağlantı şemasını paylaştığımız  "W169 EZS/EIS" 
uygulamasını yapabilmeniz için Mercedes-Benz IR-PROG' a sahip olmanız  
gerekmektedir. Ayrıca bu uygulama için MB IR-PROG ile birlikte ZFH-EA7 
eeprom adaptörü kullanılmalıdır.

http://www.istanbulanahtar.com/




SMART KUMANDALARIN Zed-FULL ANTENİNE  YERLEŞTİRME
ŞEKİLLERİ

Bir çok smart-kart kumandanın içinde bulunan transponder veya kumanda kartı
üzerindeki anten, kumandaların farklı köşelerinde olabildiğinden dolayı Zed-FULL 
transponder okuma ve yazma anteni üzerinde farklı şekillerde tutulması gerekebilir. 
Eğer kumanda doğru bir şekilde Zed-FULL antenine yerleştirilmediyse, bilgiler 
okunamayabilir, eksik okunabilir veya eksik yazılabilir. 
Bu şekilde sorun teşkil edilebilecek kumandalardan bazılarının Zed-FULL 
transponder okuma ve yazma anteninde nasıl tutulması gerektiğini bu yazımızda 
sizlerle paylaşacağız.

• AUDİ SMART KUMANDA (AUR115-116)
Anahtar programlama işlemi Zed-FULL anteni üzerinden yapılır. Kumandanın
içerisindeki antenin konumu itibariyle Audi smart kumanda Zed-FULL 
antenine doğru bir şekilde yerleştirilmelidir. Aşağıdaki resimde AUDİ smart 
434Mhz veya 868 Mhz. Kumandanın doğru okuma ve yazma şekli 
gösterilmiştir.



• BMW SMART KUMANDA (BMR105+)
Aşağıda görmüş olduğunuz resimde BMW smart kumandanın doğru okuma 
şekli gösterilmiştir. Zed-FULL ile anahtar programlama aşamasına 
geçildiğinde yine aynı şekilde antende tutulması gerekmektedir.



• VW PASSAT SMART KUMANDA (VVR101+)
Passat smart kumandaya bildiğiniz gibi anahtar programlama esnasında
ön kod yazılması gerekmektedir. Kumandanın içerisinde bulunan transponder' 
in konumu sebebiyle bazen okuma veya yazma işlemi eksik yapılabilmekte. 
Düzgün bir şekilde okuma ve yazma işlemi yapılabilmesi için kumanda 
aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Zed-FULL antenine yerleştirilmelidr.
Yazma işlemi eksik yapıldı ise anahtar aracı çalıştırmayacaktır ve ayrıca 
kullanılmış olan kumandanın kilidini GERİ DÖNÜŞÜM / 48 KİLİT AÇ 
seçeneğinden açarak tekrar kullanabilirsiniz.



• NİSSAN SMART KUMANDA (NIR111+)

Nissan Qashqai ve X-Trail marka araçların smart kumanda okuma ve yazma 
şekli aşağıdaki gibidir. Bu araçta önkod veya ekstra başka bir işlem yapılması 
gerekmez anahtar programlama işlemi direkt olarak  Zed-FULL anteni 
üzerinden yapılır.

Bilgi: Keyless GO / Proximity tanımı aracın eller serbest özelliği olduğunu gösterir.
TİP kısmında ise HITAG AES yazıyorsa  Nissan Qashqai - X-Trail  araç 
kumandasıdır. 
46 HITAG 2 yazıyorsa eğer Nissan Juke kumandasıdır.



• JEEP , DODGE, CHRYSLER SMART KUMANDA (CHYR107+)
Jeep , Dodge, Chrysler  Fobik kumandalar araç kontak yuvasına takılarak araca
programlanır ancak anahtar bilgilerini ve kilitli olup olmadığını görmek için 
Zed-FULL' de anahtarı okutmanız gerekmektedir anahtarı Zed-FULL antenine
doğru yerleştirme şekli aşağıdaki resimde olduğu gibidir.



Tüm İEA ürünlerini  artık  Zed-FULL SEPETİM Facebook sayfasından
takip  edebilirsiniz.  Amacımız  bütün  müşterilerimize  ürünlerimizi  en  uygun
fiyata en kaliteli şekilde sunmaktır. 

Her  hafta  yeni  bir  üründe  1  hafta  sürecek  kampanyalarımızı  lütfen
Facebook sayfamız üzerinde takip ediniz. Ayrıca aşağıdaki telefonlardan veya
E-mail  adresinden  de  bize  ulaşıp,  ürünlerimiz  hakkında  bilgi  alabilir  veya
sipariş verebilirsiniz.


