
Zed-FULL HAZİRAN 2017 BÜLTENİ

2012-2014 RENAULT FLUENCE KAYIP ANAHTAR
PROGRAMLAMA

Değerli  müşterilerimiz  Zed-FULL'  den  bir  yenilik  daha  2012-2014 arası
Renault  Fluence araçlarda  anahtar  kayıp  ise  artık  BSI  sökülmesine  gerek  yok.  
Yeni  çıkan  Zed-FULL  OBD güncellemesi ile  OBD2 portu  üzerinden  pin  kodu
okuma ve anahtar programlama işlemini yapabilirsiniz. 2014 üzeri Renault Fluence
araçlarda ise sadece çalışan anahtar üzerinden pin kodu hesaplanarak Zed-FULL ile
anahtar  programlama  işlemini  yapabilirsiniz.  Yani  sadece  anahtar  ekleme  işlemi
yapılabilmekte  ve  bu  için  ZFH46-CARD,  ZFH-46-KEY ürünlerinden  biri
kullanılmalıdır.

PEUGEOT – CİTROEN KUMANDA GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

Daha önceki yazılarımızda da bahsetmiştik "Kilitli" olarak kabul edilen orijinal
kumandaları veya piyasadan temin edilmiş olan, kullanılmış kumandaları Zed-FULL 
ile tekrar kullanılabilir hale getirmek mümkün. Bu işlemi bir kaç aparat ile çok basit 
bir şekilde Zed-FULL' de Geri Dönüşüm – PCF79XX bölümünden, belirtilen araç 
modellerine ait kumandaların seçimi ile gerçekleştirebilirsiniz. Zed-FULL' de kilidini
açabildiğiniz kumandaların dış görüntüsünü, iç kart görüntüsünü, seri numarasını, 
kullanılacak aparat ve uygulanacak işlemlerin şemalarını cihaz ekranında detaylı bir 
şekilde görebilirsiniz.



Geri Dönüşüm uygulamalarından yararlanabilmek için sadece paket satın alma
opsiyonu mevcuttur.
                

KUMANDA GERİ DÖNÜŞÜM APARATLARI

Bu  uygulama  ile  ilgili  genel  olarak  Zed-FULL ile  kumanda  kilit  açma
işlemlerinin bir örneğini adım adım anlatacağız.



* Öncelikle kilidi açılacak kumandanın seri numarasını tespit etmek gerekir.
Seri numarası bazı kumandalarda PCB kartı üzerinde, bazılarında ise kumanda 
kabının arka kısmında bulunmaktadır. Zed-FULL' de uygulama listemizde bulunan 
kumandaların seri numarasına nasıl ulaşacağınıza dair yardımcı resimler 
bulunmaktadır. 



* İşlem ZFH-C07 / ZFH-C07-2 kablosu ile yapılacaksa Zed-FULL ekranında 
belirtilen adaptörün kabloları şemaya uygun şekilde lehimlenir. 
* Uygulamada ZFH-C12 kablosu kullanılacaksa yine Zed-FULL ekranında 
gösterildiği şekilde ZFH-C12 kablosu üzerinde bulunan sıkıştırmalı problar uygun 
noktalara tutturulmalı ve pinli kablolar ilgili yerlere dokundurulmalıdır.

ZFH-C07 / ZFH-C07-2  - ÖRNEK ŞEMA

ZFH-C12 - ÖRNEK ŞEMA (ALT)



ZFH-C12 - ÖRNEK ŞEMA (ÜST)

Şimdi şemayı uygulamalı olarak gerçekleştirelim. 
* Önce şemada belirlenen kumandanın arka kısmına sıkıştırmalı problar tutturulur.



* Diğer bağlantı probları ise kumandanın ön kısmına şemaya uygun şekilde 
dokundurulur ve Zed-FULL cihazı üzerinden  kilit açma işlemine geçilir.

* Bağlantılar doğru bir şekilde sağlandıktan sonra Zed-FULL ekranı üzerinde
"Kilit Aç" butonuna basılır ve  kilit açma işlemi tamamlanmış olur.

Görüldüğü gibi Zed-FULL ile kumanda kilit açma işlemleri çok basit adımlar ile 
gerçekleştilir. Diğer marka ve modellerin kumanda kilit açma işlemleri de aynı 
adımlar izlenerek yapılabilir.



Kilit Açma Uygulama Paket Listesi ve Detayları

Zed-FULL ile yapılabilecek kumanda kilit açma uygulamları ile ilgili 
detaylara  www.istanbulanahtar.com sitesi üzerinden "Ürünlerimiz / Zed-FULL / 
Dökümanlar" kısmından ulaşabilirsiniz.

RENAULT – DACIA KİLİT SETLERİ SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR

HITAG AES Sistem kilit setleri satışlarımız devam ediyor setlerimizi Traffic -Master
araçlar için üretilmiş olup içerisinde 2 adet kumandalı anahtar bulunmaktadır. 
Kumanda veya kumanda PCB' lerini değiştirdiğinizde ise  pantograf anahtarlı Clio , 
Kangoo ve Fluence' lerde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki setleri Zed-FULL SEPETİM 
Facebook sayfamızdan sipariş verebilirsiniz.

 2 BUTON  KUMANDALI SET :  RNLS104  

 3 BUTON  KUMANDALI SET : RNLS105
 

http://www.istanbulanahtar.com/


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.


