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 Zed-FULL' de "Kredi" kayıplarına son...

Değerli Zed-FULL kullanıcıları,
 

Kullanıcılarımızın en çok yaşadığı sorunlardan en önemlisi gereksiz giden kredilerdir. Böyle
bir durumda gelen LOG dosyaları incelendiğinde genel olarak yapılan prosedürün hatalı yapıldığı
veya araçta  başka bir  problemin olduğu gözlenmektedir.  Bu durumu önlemek için şirket olarak
aldığımız bazı  önemler vardır.  Bununla birlikte sizlerin  de dikkat  etmesi  gereken bir  kaç unsur
bulunmaktadır.

Sizler için aldığımız en önemli önlemlerin başında, OBD uygulamasında yapılan prosedür
tekrarlarında giden kredileri sınırlandırmak oldu. Bunun için birden çok yapılan işlemlerde OBD
kablosu  araçtan  çıkarılmadığı  sürece  yapılacak  bütün  işlemler  için  tek  bir  kere  kredi
kullanılmaktadır. OBD kablosunu araçtan çıkarmadan aynı araca 5 kere de anahtar kodlasanız Zed-
FULL  sadece  ilk  programlama  için  kredi  kullanacaktır.  (Bu  özellik  için  Zed-FULL  OBD
uygulamasına  yeni  eklenen  araçlara  eklenmektedir.  Eski  uygulamalara  yönelik  bu  özelliğin
eklenmesi ile ilgili  çalışmalarımız da devam etmektedir.)  Bununla birlikte bir  çok araçta sistem
olarak hatalar olabiliyor. Bunlar için de siz araçta anahtar programlama işlemi yaparken Zed-FULL
hataları siliyor ve programlamayı başarılı olarak yapıyor. Ama bazı araç menülerinde hata kodu
silme özellikleri  cihaz menülerinde mevcut  durumdadır,  sizler  de rahatlıkla  bu hata  kodu silme
işlemlerini cihazlarınızdan yapabilirsiniz. Yine siz kullanıcılarımızın işini kolaylaştırmak ve fazla
giden kredileri  önlemek için "Günlük LIFS"  özelliğini  yakın bir  zaman da aktif  hale  getirdik.
Günlük LIFS kullanımı çok basit olup, fazla gidecek kredileri önlemektedir. 1 Günlük LIFS 24 saat
olup bu süre içerisinde yapmış olduğunuz LIFS kapsamındaki hiç bir uygulamada cihazınız mevcut
kredinizden  kullanmamaktadır.Her  geçen  gün  çalışmalarımız  devam  ediyor  ve  faydalı  yeni
özellikler ekliyoruz. Sizlerin de işini kolaylaştırmak için çalışmalarımız son surat devam ediyor.

Siz  değerli  kullanıcılarımızın  da  hatalardan  kaynaklı  kredi  düşümleri  konusunda  dikkat
etmesi  gereken  bir  çok  unsur  olduğunu  belirtmiştik.  Bunların  bazılarını  aşağıdaki  gibi
sıralayabiliriz;                                

1) Zed-FULL donanımında, dahili kartlarda, OBD kablosunda ve diğer aparatlarda herhangi
bir sorun olmadığından emin olunmalı ve cihazın son güncellemeleri kontrol edilmelidir. Sürekli
olarak son güncellemeleri bulundurmanız da hata yapma riskini azaltır.                                       

2) Mevcut uygulamalar kullanılmadan önce yapılacak işlemlerden emin olunmalıdır. 
3) Kullanılacak transponder ve kumanda vb. ürünlerin doğru olup olmadığı uygulama öncesi

kontrol edilmeli, piyasada satılan ucuz ürünlere itibar edilmemelidir. 
4) Araçta herhangi bir sistem hatası olup olmadığı kontrol edilmelidir. Özellikle araç OBD2 

soketi ve sigortalardaki hatalar programlama işleminin başarısız olmasına sebep olabilmektedir.
5) Eğer ilk kez karşılaşılan veya sistem olarak unutulan bir araçta işlem yapılacak ise işleme 

başlamadan önce uygulama ile ilgili mutlaka bilgi toplanmalıdır. (Döküman, IEA Youtube kanalı, 
IEA facebook bilgi kulübü veya Teknik Destek)



48 Megamos Kopyalama Çok Yakında Zed-FULL' de...                                                  

Zed-FULL ile artık 48 Megamos transponderları kopyalamak çok kolay olacak. Bunu abartmıyoruz
sizler de kullanmaya başladığınız da ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Zed-FULL dünya
üzerinde  hiç  bir  ürün ile  kıyaslanamayacağını  son  özellikleri  ile  fazlasıyla  kanıtladı.  Tüm araç
grublarında kullanılan 48 Megamos Magic 1 ve 2 özellikli  transponderları  kopyalamak için hiç
yabancı  olmadığınız  bir  sistem  geliştiriyoruz.  Uygulama  yayınlandığında  kopyalanabilen  ve
kopyalanamayan  transponder  detayları  da  sizler  ile  paylaşılacak.  48  Megamos  Magic  1  ve  2
transponderları kopyalamak için yapmanız gereken sadece Zed-FULL ile okutmak olacak, zaten
gerisini Zed-FULL'e bırakacaksınız. Sizlere kopyalama için 2 farklı opsiyon sunulacak, Zed-NET
ile  kopyalama veya Zed-FULL bilgisayar  programı  üzerinden kopyalama.  Her  ikisini  de  tercih
ettiğinizde prosedür işleyişi olarak, araca gidip 46 Crypto kopyalama da yaptığımız gibi kontak açıp
kapatarak bilgi almak olacak. Bunun için de yeni tasarlanmış olan "48 Response" özellikli anahtarı
kullanmanız gerekecek. Kullanımı çok kolay çünkü sizi  bilgilendiren led ışıklar response alınıp
alnmadığını bir kaç kere yanıp sönerek belirtecek. Zed-NET bilindiği üzere çok pratik ve kullanımı
kolay olduğu için birinci tercihiniz Zed-NET'ten yana olacaktır.  Tabii ki,  Zed-NET'in özellikleri
saymakla  bitmez  örneğin  46  Crypto  ve  4D  kopyalamaları  da  Zed-NET'ten  yapabiliyorsunuz.
Bunların dışında senkronizasyon, kredi yüklemeleri veya paketleri Zed-NET üzerinden cihazınıza
aktarabiliyorsunuz.  Zed-NET kullanımı  için  sadece  Wi-Fi  ağına  ihtiyacınız  var  bu  da  çok  zor
olmasa gerek çünkü artık internet cebimize kadar girdi.                                             



Audi Smart Anahtar Programlama Uygulaması                                                                          

Audi,  bilindiği  üzere  günümüzün  modern  ve  yeni  teknolejisine  ayak  uyduran  otomobil
firmalardan birisidir. Bir çok aracında farklı özellikler ile karşımıza çıkmaktadır. Bizi bu sektörde
ilgilendiren kısmı ise anahtar programlamadır.  Yakın zamanda Zed-FULL'e Audi Smart anahtar
programlama uygulaması eklendi. Audi Smart anahtar programlama hakkında bilinmesi gereken bir
kaç detay bulunmaktadır. Zed-FULL  tüm Audi Smart özellikli araçlara OBD uygulaması ile yedek
veya  kayıp  durumlarında  anahtar  programlayabilmektedir.  Audi  Smart  anahtar  özellikli  araçlar
"slotlu ve slotsuz" olarak 2 tiptir. Slotlu (anahtarın takılabileceği yuvası olan tip)  araçlarda yedek
anahtar programlamak için araçtan hiç bir şey sökmeye gerek yoktur ama hiç çalıştıran anahtar
olmadığı durumlarda yeni bir anahtar programlamak istediğinizde prosedür tamamlanması için Zed-
FULL sizden aracın "BCM" (Araç Kontrol Modülü) soketlerini çıkarıp takmanızı isteyecektir. Araç
resetlenir  ve geri  kalan prosedür  tamamlandıktan sonra yeni  anahtar  aracı  çalıştırmaya hazırdır.
Slotsuz Audi modüllerinde de yine aynı şekilde yedek anahtar için hiç bir şey sökmeye gerek yok
ama hiç anahtar olmadığı durumlarda yeni bir anahtar programlamak için mutlaka "OEM" ön kodlu
olarak  alınmış  anahtar  kullanılması  gerekmektedir.  Çünkü  slotsuz  model  araçlarda  Keyless  go
(Anahtarsız  kullanım)  özelliği  bulunduğu  için  ön  kod  bilgileri  anahtar  üzerinden  alınmaktadır.

Ayrıca  bu  araçlara  kendi  bünyemizde  üretmiş  olduğumuz  Audi  Smart  anahtarlarını  da
kullanabilirsiniz.  Şuan  ürettiğimiz  anahtarlarımızda  Keyless  go  (Anahtarsız  kullanım)  özelliği
bulunmamaktadır. Keyless go (Anahtarsız kullanım) özellikli bir araca bu anahtar programlanabilir
ama Keyless go (Anahtarsız kullanım) özelliği aktif olmayacaktır.                                                  

Audi Smart için üretmiş olduğumuz anahtarlarımızın uzun ve kısa metal anahtar olarak iki
özellikte  anahtar  bulunmaktadır.  Siparişlerinizi  aşağıdaki  detaylarla  verilen  ürün  kodlarını
kullanarak vermeniz gerekmektedir.                                                                                             

AUR115:  IEA 434 MHZ AUDI SMART KISA METAL ANAHTAR 

AUR116:  IEA 868 MHZ AUDI SMART KISA METAL ANAHTAR 

AUR118:  IEA 434 MHZ AUDI SMART UZUN METAL ANAHTAR

AUR119:  IEA 868 MHZ AUDI SMART UZUN METAL ANAHTAR



PCF79XX Remote Unlock uygulaması;

• BMW, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, JEEP, DODGE, KIA, 
HYUNDAI, LAND ROVER, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, CITROEN, VOLVO 
araçların kumandalı anahtarlarını ikinci el olarak alınmış, daha önceden başka araçlara 
programlanmış ya da daha önceden kullanılmış kumandalı anahtarları Zed-FULL ve 
PCF79XX adaptörle tekrar kullanılır hale getirmenizi sağlar.

• İsterseniz PCF79XX adaptörüne C07 kablosunu takıp kullanma kılavuzundaki yerlere lehim
yaparak kilit açma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

• İsterseniz PCF79XX adaptörüne C12 kablosunu takıp kullanma kılavuzundaki yerlere kablo
uçlarını dokundurarak kilit açma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

• Kullanılmış Toyota-Lexus-Subaru araçlara ait SMART/PROXIMITY/ELLER SERBEST 
diye tabir edilen anahtarlarında kilit açma işlemlerini Zed-FULL ve PCF79XX adaptörle 
tekrar kullanılır hale getirebilirsiniz.(40-80-128 Bit) Bu işlem diğerlerinden farklı olarak 
Zed-FULL transponder anteni kullanılarak, lehimleme ya da dokundurma ile uğraşmadan 
çok basit bir şekilde saniyeler içinde kilidini açabilmenizi sağlar. Yine bu işlemde de 
PCF79XX adaptörü Zed-FULL ile birlikte kullanılmalıdır.


