
Zed-FULL EKİM 2017 BÜLTENİ

Değerli Zed-FULL kullanıcılarımız uzun zamandır beklediğiniz RENAULT 
Symbol (2013-2016) aracını OBD uygulamalarımıza ekledik. Bununla birlikte aynı 
sistemi kullanan DACIA Lodgy ve DACIA Dokker araçlarını da (OBD-REN16)  
bu pakette hizmetinize sunuyoruz. İsterseniz kredili sistemde isterseniz uygulama 
paketini satın alarak bu araçlara anahtar programlayabilirsiniz. 

Bu araçlara anahtar programlayabilmek için OBD versiyonu en az "v1.2.90" 
olmalıdır. Lütfen Zed-FULL cihazlarınızı güncellemeyi unutmayınız. 



Ayrıca bu 3 araca programlanacak kumandalı anahtarları Zed-FULL  Sepetim 
Facebook sayfamızdan veya 0555 872 70 07 - 0212 485 56 56 numaralarımızdan 
bizlere ulaşarak sipariş verebilirsiniz.

        "RNR129" HITAG AES                                    "RNR134" HITAG AES
   SYMBOL, LODGY, DOKKER                        SYMBOL, LODGY, DOKKER
     KUMANDALI  ANAHTAR                                             İÇ KART
                          

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere "RNR129" ve "RNR134" 
kullanılmamış "kilitsiz" anahtar bilgisi belirtilmiştir. Yeni programlanacak 
anahtar bilgisi bu şekilde olmalıdır.



RENAULT CLİO-4  2015 MODEL VE ÜZERİ ARAÇLARDA PİN-CS
KODUNU BULMA VE ANAHTAR PROGRAMLAMA 

Bildiğiniz gibi Zed-FULL ile Renault Clio 4 araçlara  2015 yılına kadar  
anahtar programlama yapabiliyorduk. Ancak 2015 ve üzeri Renault Clio 4 araçlarda 
Pin-CS kodu bulunamadığı için anahtar programlama işlemi yapılamıyordu. 

Zed-FULL Eeprom ve MCU uygulamaları 258. Modül sayesinde artık 
Pin-CS kodunu bulabilecek ve OBD üzerinden anahtar programlama işlemini yapa-
bileceksiniz. Bu araçların  kart yuvasına dahil olan immobilizer ünitesini sökerek 
ZFH-C06 kablosu yardımıyla Pin-CS koduna ulaşabilirsiniz. İmmobilizer ünitesinde-
ki işlemciyi Zed-FULL ile okuduktan sonra, lütfen Pin-CS kodunu not alınız. OBD 
üzerinden anahtar programlama işlemi esnasında gerekirse elle giriş yaparak anahtar 
programlama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca ZFH-C06 kablosu  RENAULT Fluence , Megane 3 , Scenic 3 
araçlarda pin kodu bulmak amacıyla kullanılıyordu.

ZFH-C06 kablosuna sahip olmayan müşterilerimiz Zed-FULL  Sepetim 
Facebook sayfamızdan veya 0555 872 70 07 - 0212 485 56 56 numaralarımızdan 
bizlere ulaşarak sipariş verebilirler.



Zed-FULL Eeprom ve MCU Uygulamaları 258.modül resimleri

Yukarıda belirtilen şemaya göre ZFH-C06 kablosuyla işlemciyi Zed-FULL ile 
okutabilir ve aracın Pin kodu ve CS kodunu bulabilirsiniz.

Bu şemaya Zed-FULL Eeprom ve MCU uygulamalarında 258.modülden 
ulaşabilirsiniz. 258. Modül Eeprom ve MCU uygulaması ücretsiz bir uygulamadır. 
Bu uygulama için kredi düşümü yapılmamaktadır.



SUSTALI ANAHTARLAR İÇİN PİM SÖKÜCÜ

"TOOL134"

İşlerinizi kolaylaştıracak ürünlerimize bir yenisini daha ekledik.
Bu aparat sayesinde sustalı anahtarları sökme işlemini çok kolay ve hızlı bir 
şekilde, anahtarlara zarar veremeden yapabilirsiniz. 



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.


