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Zed-FULL GÜVENLİK ŞİFRESİ

Değerli kullanıcılarımız Zed-FULL cihazınızda izniniz dışında işlem yapılmasını 
engellemek için açılış ekranında pin kodu ile giriş sağlayabilirsiniz. 
Bu işlemi aktifleştirmek için cihaz üzerinden AYARLAR menüsü altında bulunan GÜVENLİK 
menüsüne giriniz.

 Bu menüye giriş yaptığınızda şifre girişi yapabileceğiniz yeni bir alan açılacaktır. 
Pin kodu değiştirilmemiş cihazlarda pin kodu sabittir ve “ 0000 “ dır.
“ 0000 ” olarak ilk pin kodunu girip, “Giriş” tuşuna basınız. Sonrasında açılışta pin kodunu 
sorma işlemini aktifleştireceğiniz bir ekran gelecektir. 

İstediğiniz zaman aktifleştirme işleminin tam tersini yaparak açılışta  pin kodu girme 
ekranını kapatabileceğinizi unutmayınız.



 Yeni açılan ekranda OFF / ON düğmesini ON konumuna getirin ve kullanmak istediğiniz
4 haneli  yeni pin kodunu ekrana giriniz. Daha sonrasında doğrulama işlemi için sizden aynı pin 
kodunu bir kez daha girmeniz istenecek ve artık güvenlik şifreniz aktif hale gelecektir. 
Cihazınızı her açtığınızda aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

Bu ekranda bir seferde 10 kez hatalı Pin Kodu girerseniz cihazınız kilitlenir. Böyle bir durumda 
IEA Teknik Destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu 10 denemelik pin kodu hakkı cihazın pin 
kodunu doğru girene kadar her yanlış girişiniz de “1” düşer. Cihazı kapatıp açmak bu hakkı 
sıfırlamaz. Sadece kod doğru girilir ise yeniden 10 olarak sıfırlanır.



GRUP LIFS

 Değerli kullanıcılarımız, daha öncesinde varolan LIFS çeşitlerimize bir yenisini daha 
eklemiş bulunmaktayız. Bu sistemin amacı kullanıcılara daha az yatırımla tüm yazılımlar yerine 
ihtiyacı olan yazılım grubunun belirli bir süreliğine kullanım hakkı tanınmasıdır.

 Grup LIFS aslında normalde kullandığınız LIFS' ten çokta farklı değildir. Grup LIFS,  
belirli araç gruplarında yoğunluklu olarak çalışan ustalarımızı düşünerek hazırladığımız bir 
uygulamadır.
Grup LIFS aldığınız araç grubunda LIFS süresince bu paketi kredi harcamadan kullanabilirsiniz.
 Grup LIFS paketi Türkiye’de  6 Ay ve 1 Yıllık olarak ayarlanmış ve satışa sunulmuştur.
Cihazın üzerinden versiyon menüsüne girip “Grup LIFS Bilg.” düğmesine tıklayarak grupları 
kontrol edebilir veya satın almış olduğunuz Grup LIFS' in son kullanım tarihinin, aktif olup 
olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdaki cihaz ekranında FIAT  ve PSA (Peugeot ve Citroen) araçlarının Grup LIFS' in 
aktif olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca son kullanım tarihini  ve saatini de  detaylı bir şekilde 
görebilirsiniz.

LIFS ile aktif edilen grupta yapılan hiçbir işlemde cihazınız kredi harcamaz.



FIAT Delphi 46 Sistem

Değerli kullanıcılarımız bir süre önce yayınlanan OBD versiyonu 1.2.28 ile Zed-FULL 
cihazlarınızdan daha öncesinde sadece Eeprom Uygulaması kullanılarak önkodlu çip 
hazırlanabilen 93C86’ lı Fiat Yeni Doblo, Fiorino, Grande Punto gibi araçların immo kutuları ile 
yeni kasa Fiat araçlarda bulunan NEC işlemcili mavi soketli immo kutularına OBD üzerinden 
direk olarak anahtar programlaması yapılabilmektedir.

                                                            

Yukarıda resimde bu kutuların bulunduğu farklı markadaki araçların kısa bir bilgisini de 
görebilirsiniz.

 Cihaz üzerinde bu araçlara anahtar programlayabilmek için ;

1- OBD uygulamalarına giriniz.
2- Fiat grubu seçiniz.
3- İmmobilizer menüsüne giriniz “Devam” tuşuna basınız.
4- Önkodlu Çip Menüsüne giriniz ve “Devam”a basınız.
5- Açılan Pencerede Delphi 46 chip 93C86‘ yı seçiniz ve “Devam” tuşuna basınız.



Bu pencereden sonra eğer aracın çalışan anahtarı var ise onunla kontağı açıp ekran 
yönlendirmelerine göre devam edebilirsiniz ya da hiç çalıştıran anahtarı yok ise kontağı yeni 
yapacağınız anahtar ile açarak işleme devam edebilirsiniz.

Bu araçlarda FIR102 veya FIR103 kumanda kullanabilirsiniz. İşlem sırasında pin kodunu
bulun ve önkod menüsü geldiğinde buradan PCF7936 normal çip veya PCF7946‘ lı kumandalı 
anahtarı seçerek önkodlu çipi üretip araca kodlayabilirsiniz.
Anahtar kodlama işlemi bittikten sonra kumanda otomatik olarak çalışacaktır.

FIR102 46 FIAT DELPHİ ( FIAT Fiorino , Grande Punto , CİTROEN : Nemo , 
PEUGEOT : Bipper )  Orjinal kumanda ile aynı özelliktedir. OBD veya Eeprom uygulaması ile 
orjinal anahtar gibi programlanabilmektedir. Anahtar programlama işlemi sonrası kumanda 
otomatik devreye girmektedir.

FIR103 46 FIAT DELPHİ  ( Yeni Doblo , Fıat 500,  ALFA ROMEO : Mito , FORD : Ka , 
OPEL : Combo ) : Orjinal kumanda ile aynı özelliktedir. OBD veya Eeprom uygulaması ile 
orjinal anahtar gibi programlanabilmektedir. Anahtar programlama işlemi sonrası kumanda 
otomatik devreye girmektedir.



Bu paket ile işlem yapılan araçlarda 3 farklı immo kutusu bulunmaktadır.
 1 numaralı İmmo kutusu yeni sistem Fiat araçlara aittir ve NEC işlemci bulunmaktadır. Bu 
araçlar direk olarak OBD üzerinden programlanabilir.
 2 numaralı immo kutusu Fiat Fiorino,Yeni Doblo  ve 2008 + Grande Punto araçlarda yaygın 
olarak görünür ve bu kutu da OBD üzerinden desteklenmektedir.
 3 numaralı kutu ise – 2008 Grande Punto araçlarda yaygın olarak görülmektedir.Bu kutu için 
işlem yapmaya başladığınız da eğer cihaz iletişim kuramaz ise Error 2707 bir kod ekranda 
görülür.
Bu kutular da şu anda işlemi modul 81 aracılığı ile Eeprom Uygulamalarında ön kod yapıldıktan 
sonra araç üzerinde kodlama işlemi OBD menüsünden yapılabilir.  



IEA ÜRETİM KUMANDALAR

RNR143  46 RENAULT ( Fluence, Megan 3 , Scenic 3 ,Latitude )  
Orjinal kumanda ile aynı özelliktedir. OBD uygulaması ile orjinal kart gibi
programlanabilmektedir.
Anahtar programlama işlemi sonrası kumanda otomatik devreye
girmektedir. ( Eller serbest özelliği yoktur. )

RNR144 HITAG AES  RENAULT ( Clio IV )  Orjinal kumanda ile aynı
özelliktedir. OBD uygulaması ile orjinal kart gibi programlanabilmektedir.
Anahtar programlama işlemi sonrası kumanda otomatik devreye
girmektedir.( Eller serbest özelliği yoktur. )

RNR126  46 RENAULT ( Fluence, Megan 3 , Scenic 3 ,Latitude )   
Orjinal kumanda ile aynı özelliktedir. OBD uygulaması ile orjinal anahtar gibi
programlanabilmektedir. Anahtar programlama işlemi sonrası kumanda
otomatik 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.


