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Zed-NET

Zed-FULL daki internet gerektiren birçok uygulama artık
Zed-NET ile çok daha kolay ve hızlı. Zed-NET ile bilgisayara
ihtiyaç duymadan internete bağlanıp işlemlerinizi çok daha hızlı
bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. 

Zed-NET Kullanım Detayları:
Öncelikle  Zed-NET  modülünü  satın  aldıktan  sonra

gerekli  paket  yazılımı  olan  ZED01  paketinin  cihazınıza
yüklendiğinden  emin  olmalısınız.  Bunun  kontrolü  için  
Zed-FULL  ekranından  "Versiyon"  bölümüne  girdikten  sonra
"Paket  Bilgisi"  sekmesi  altında  "Satın  Alınmış"  butonuna
tıklamalısınız. Listelenen paketler içerisinde "ZED01" paket ismi yok ise İEA ile iletişime geçip bu
paketi yükletmeli ve senkronizasyon yapmalısınız.



"ZED01" paketiniz yüklü ise;
1- Öncelikle Zed-NET' i Zed-FULL cihazınızın portuna takınız.
2- Zed-FULL ana ekranın üzerinde "Ayarlar" kısmına girip "Zed-NET" butonuna basınız,
3-  Zed-NET  i  öncelikle  aktifleştirmemiz  gerektiğinden  yeni  ekranda  yine  "Ayarlar"

butonuna basınız,
4- Gelen ekranda "POWER" butonunu "ON" konumuna getiriniz. Bu durumda Zed-NET'in

kırmızı  renkli  ışığı  yanacaktır.  Bu  sırada  mevcut  olan  Wi-Fi  ağları  Zed-FULL  ekranında
listelenecektir. Listelenmezse "Wifi Listesi" butonuna basılabilir. Bağlanılacak olan ağ seçilip ağ
parolası doğru bir şekilde yazıldıktan sonra Zed-NET sayesinde internet gerektiren uygulamaları
artık Zed-FULL cihazınız ile yapabilir duruma geleceksiniz. Kullanılacak Wi-Fi ağı, iş yerinizde
kullandığınız internet veya akıllı cep telefonunuzdan açabileceğiniz "hot spot" olarak seçilebilir.

Zed-NET ile gerçekleştirilebilecek uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

1- Aktivasyon yapabilirsiniz - cihaz üzerinden sırasıyla "Ayarlar / Zed-NET / Uygulamalar"
butonlarına basarak

2-  Senkronizasyon  yapabilirsiniz,  cihaz  üzerinden  sırasıyla  "Ayarlar  /  Zed-NET  /
Uygulamalar" butonlarına basarak

3- Satın almış olduğunuz Günlük LIFS leri cihazınıza yükleyebilirsiniz - cihaz üzerinden
sırasıyla "Ayarlar / Zed-NET / Uygulamalar" butonlarına basarak

4-  Satın  almış  olduğunuz  kredileri  bankanızdan  cihazınıza  yükleyebilirsiniz  -  cihaz
üzerinden sırasıyla "Ayarlar / Zed-NET / Uygulamalar" butonlarına basarak,



5- 4D Texas Crypto (40 Bit) transponder kopyalama işlemi yapabilirsiniz- Kopyalanacak
olan  transponder  ın  okunması  işlemini  ardından  cihaz  ekranı  üzerinden  "Kopyala"  butonuna
bastıktan sonra "Zed-NET" modülü ile işleme devam edilerek,

6-  46  Hitag-2  Crypto  transponder  kopyalama  işlemi  Z46-01  transponder  üzerine
yapabilirsiniz-  Kopyalanacak  olan  transponder  ın  okunması  işlemini  ardından  cihaz  ekranı
üzerinden "Kopyala" butonuna bastıktan sonra "Zed-NET" modülü ile işleme devam edilerek,

7-  48  Megamos  Crypto  transponder  kopyalama  işlemi  (Bazı  48  transponderlar)-
Kopyalanacak olan transponder ın okunması işlemini ardından cihaz ekranı üzerinden "Kopyala"
butonuna bastıktan sonra "Zed-NET" modülü ile işleme devam edilerek,

Zed-NET  ile  internet  uygulamalarındaki  kolaylığı  sizlere  sunduk.  Daha  birçok  internet
gerektiren Zed-FULL uygulaması Zed-NET e yüklenmeye devam edecek. 

Z46-01 Transponder

İEA ürünü  Z46-  01 Transponder  ile  46 Hitag-2 Crypto  transponder
kopyalamak  hem  daha  hızlı  hem  de  daha  ucuz...  Karbon  transponder
ebatlarında İEA tarafından üretilmiş olan bu transponder kullanılarak çok daha
ucuza 46 transponder kopyalayabilirsiniz. 

Özellikleri;
 11,8 mm x 7,6 mm x 3,75mm boyutlarında (anahtar içerisine sığdırılabilir)
 Sadace Zed-FULL ile 46 kopyalama işleminde kullanılabilen(internet gerekir)
 Çok defa kullanılabilen
 TPX4 ten çok daha uygun fiyatlı.
 Bilgisayar programı veya Zed-NET ile çok hızlı, sorunsuz kopyalama.



Z46-02 Transponder

İEA  ürünü  Z46-  02  Transponder  tipleri  OBD2  soketi  üzerinden
kumandasız  anahtar  program hem daha  hızlı  hem de  daha  ucuz...  Karbon
transponder  ebatlarında  İEA  tarafından  üretilmiş  olan  bu  transponder
kullanılarak çok daha ucuza araç sahibine alternatif çözüm üretebilirsiniz

Özellikleri;
 11,8  mm  x  7,6  mm  x  3,75mm  boyutlarında  (anahtar  içerisine

sığdırılabilir)
 Zed-FULL dışında diğer OBD2 programlama cihazları ile de kullanılabilen,
 Programlandığında  kilitlenen  ve  sadece  Zed-FULL ile  kilidi  açılıp  tekrar  başka  araca

kodlanabilen,(ücretsiz olarak kilit açılımı Zed-FULL üzerinden yapılabilir)
 Z46-02  Fluence,  Z46-02  Micra,  Z46-02  Insignia,  Z46-02  Astra-H  tiplerinde  4  farklı

seçenekli
 Kumandasız  anahtar  kodlanması  mümkün  olmayan,  orijinal  kumandalı  anahtar

programlanması  gereken  araçlara  daha  ucuz  maliyetle  programlanabilecek,  alternatif  bir
üründür.

Zed-FULL ile 48 Megamos Crypto Transponder Kopyalama İşlemi

Merakla  beklenen  güncellememiz  çıktı.  Birçok  48 Megamos  Crypto  transponder  i  Zed-
FULL ile  kopyalamak  artık  mümkün.  Özellikle  ülkemizde  büyük  bir  pazara  sahip  olan  Fiat
araçların transponderlarını kopyalamak artık hiç de zor değil. 

Gerekli Özellikler ve ürünler;

1- Uygulama şu anda sadece Zed-NET modülü ile yapılabilmektedir, internet gerektirir.
2- Araçtan bilgi almak için "ZFH48-SNIFFER" aparatı İEA' dan sipariş edilmelidir
3-  Kopyalama  işlemi  sadece  İEA  önkodlu  48  transponder  ı  olan  cam  Z48  üzerine

yapılabilmektedir.  Bu  transponder  tek  kullanımlıktır,  sadece  İEA  dan  temin  edilebilir.
Kullanıldıktan sonra kilidi  yine Zed-FULL üzerinden açılıp boş TS48 transponder ı  olarak Obd
veya  eeprom uygulamalarında  kullanılabilir,  (ücretsiz  olarak  kilit  açılımı  Zed-FULL üzerinden
yapılabilir).

4- Anakart ve Transponder kartlarının son versiyona sahip olması gerekmektedir.



                              ORİJİNAL BENZERİ İEA ÜRETİM KUMANDALARI 

İEA, sizler için orijinal kumandalı anahtarlara alternatif olarak kullanabileceğiniz ürünleri
satış  yelpazesine  eklemeye  devam  ediyor.  Bu  kumandaların  tümü  bire  bir  orijinal  kumandalı
anahtarlar yerine Zed-FULL veya herahngi başka bir anahtar diagnostik cihaz ile programlanabilir.
Bu  ürünler  orijinal  kumandalara  nazaran  çok  daha  uygun  fiyatlıdır,  araç  sahibi  müşterilerinize
sunabileceğiniz  ikinci  bir  alternatif  üründür.  50  yi  aşkın  İEA üretim  kumandalarından  bazıları
aşağıda verilmiştir.

FIR 116 - FIAT Linea Stilo - 48 Crypto :
Orijinal kumanda ile aynı özelliktedir Obd üzerinden Zed-FULL
veya herhangi başka bir programlama cihazı ile orijinal kumandalı
anahtar gibi programlanabilmektedir.

RNR-143-RENAULT Fluence, Megan-3, Scenic-3:
Orijinal kumandalı anahtar ile aynı özelliktedir. Obd üzerinden  orijinal
anahtar gibi programlanabilmektedir. Anahtar programlama prosedürü
sonrasında kumanda otomatik olarak devreye girer.
Eller serbest(KeylessGo) özelliği yoktur.

OPR 124 – OPEL Astra-H – 46 Crypto : 
Orijinal kumandalı anahtar ile aynı özelliktedir. Obd üzerinden
orijinal anahtar gibi programlanabilmektedir. Anahtar
programlama prosedürü sonrasında kumanda otomatik olarak
devreye girer. Piyasa fiyatınının çok altında fiyat özelliğine
sahiptir.

RNR 102 - RENAULT Symbol – 46 Crypto: 
Orijinal kumanda ile aynı özelliktedir. Obd üzerinden orijinal
kumandalı anahtar gibi programlanabilmektedir. Orijinali tek buton
olan Sembol modellerinin hepsine programlanabilir, anahtar
programlama prosedürü sonunda kumanda otomatik olarak  devreye
girmektedir.



Tüm İEA ürünlerini  artık Zed-FULL SEPETİM Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.
Amacımız  bütün  müşterilerimize  ürünlerimizi  en  uygun  fiyatta  en  kaliteli  şekilde  sunmaktır.  
Her hafta  yeni  bir  üründe 1 hafta  sürecek kampanyalarımızı lütfen facebook sayfamız üzerinde
takip  ediniz.  Ayrıca  aşağıdaki  telefonlardan  veya  email  adresinden  de  bize  ulaşıp,  ürünlerimiz
hakkında bilgi alabilir veya sipariş verebilirsiniz;


