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Değerli Zed-FULL Kullanıcıları;

           
TOYOTA Grubu araçlarda bulunan Toyota H Chip anahtarları artık yayınlanan en son 

Transponder kartı güncellemesi ile  ''LKP-04'' chip e  kopyalayabilirsiniz.

Bu işlemi yapabilmeniz için   Zed-FULL   cihazınızın güncel olması gerekmektedir  .  
Zed-FULL Transponder versiyonu en az 2.1.83 olmalıdır. Ayrıca bu işlemi yapabilmeniz için  
Zed-FULL Sd Card  ve OBD versiyonu da güncel  olmalıdır.

Bu  işlemi  aşağıdaki  resimde  gösterilen  “  Anahtar  =>     Okuma  ve  Kopyalama”
bölümünden   yapabilirsiniz.

Bu uygulamanın tüm detaylarını görebileceğiniz uygulama videosuna 
Zed-FULL Youtube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/IEAZedFULL

Ayrıca yan taraftaki QR kare kodu telefonunuzla okutarak 
bu uygulamanın videosuna  hızlı bir şekilde  ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/IEAZedFULL


Zed-FULL   BMW CAS4 ve CAS4+ ANAHTAR PROGRAMLAMA

            Daha önce CAS4 ve CAS4+ sisteme sahip  BMW araçlara sadece CAS üniteleri 
araçtan sökülerek Zed-FULL Eeprom uygulamalarından anahtar kodlanabiliyordu. 
Yeni yayınlanan OBD versiyonu güncellemesi ile artık CAS4 ve CAS4+ sistemli BMW araçlara 
Zed-FULL OBD uygulamaları menüsü üzerinden anahtar programlama yapabileceksiniz.

CAS4 ve CAS4+ sistem çıkabilecek BMW araçlar şu şekildedir;

• 1 Series F20/F21
• 5 Series F07/F10/F11/F18
• 6 Series F06/F12/F13
• 7 Series F01/F02/F03/F04
• X3 F25

Listedeki araçlarda 2011 ve üstü model aralığında CAS4 ve CAS4+ sistem 
çıkabilmektedir. Zed-FULL OBD menüsü üzerinden kayıp ve yedek anahtar 
programlanabilmektedir.

Bu uygulamaya aşağıdaki resimde gösterilen menüden ulaşabilirsiniz. 
Uygulamayı kullanabilmek için Zed-FULL OBD Versiyonunuzun en az 2.3.75 olması 
gerekmektedir.

Bu uygulamanın tüm detaylarını görebileceğiniz uygulama videosuna 
Zed-FULL Youtube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/IEAZedFULL

Ayrıca yan taraftaki QR kare kodu telefonunuzla okutarak 
bu uygulamanın videosuna  hızlı bir şekilde  ulaşabilirsiniz.

NOT  :  Zed-FULL ile BMW araçlara OBD üzerinden Kayıp anahtar uygulaması yaparken
Zed-FULL ISN  kodu istemektedir.  ISN  kodu aracın  motor  beynindeki  işlemciden
çıkmaktadır.   Zed-FULL ISN  kodunu bulmaz veya  motor  beynindeki  dosyayı  okumaz.
(Aracın motor beynindeki işlemciyi farklı bir işlemci okuyucu cihaz ile okutarak dosyasını
teknik destek ekibimize ulaştırırsanız sizlere yardımcı olabiliriz).

https://www.youtube.com/IEAZedFULL


Ayrıca BMW CAS4 ve CAS4+ uygulamasını OBD menüsü üzerinden yapmak istemeyen
kullanıcılarımız, aşağıdaki resimde gösterilen Eeprom-MCU Uygulamaları menüsünden 
263. Modülü seçerek ZFH-EA7 adaptörü ile CAS ünitelerini araçtan sökerek de 
yapabilmektedir.

ZFH-EA7 Aparatı Resimde Gösterilmiştir.

Bu uygulamanın tüm detaylarını görebileceğiniz uygulama videosuna 
Zed-FULL Youtube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/IEAZedFULL

Ayrıca yan taraftaki QR kare kodu telefonunuzla okutarak bu 
uygulamanın videosuna  hızlı bir şekilde  ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/IEAZedFULL


868 MHZ kumanda frekanslı araçlar için OBD veya Eeprom-MCU Uygulamalarından 
anahtar programlarken İEA Üretim BMR109PLUS ve BMR129PLUS stok koduna sahip 
anahtarı kullanabilirsiniz.

Bu ürünü  www.ieamarket.com  üzerinden temin edebilirsiniz.

             BMR109PLUS  
                                                         Kullanılmamış “BMR109PLUS” anahtar bilgileri.

    

            BMR129PLUS
Kullanılmamış “BMR129PLUS” anahtar bilgileri.

http://www.ieamarket.com/
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