
Zed-FULL KASIM 2017 BÜLTENİ

İSTANBUL ELEKTRONİK ANAHTAR OLARAK KATILACAĞIMIZ
XIV. EĞİTİM VE TEKNOLOJİ SEMİNERİNE ÖZEL 26 EKİM-20 KASIM

TARİHLERİNDE GEÇERLİ KAMPANYALARIMIZ

1) Zed-FULL Cihaz Alımında 1.500 Kredi ya da 6 Ay Ücretsiz Kullanım.

2) Yıllık Kullanımlarda
12+4 Ay Hediye 
6+2 Ay Hediye
3+1 Ay Hediye

3) Kredi Alımlarında Aldığınız Kredinin %30 u kadar Hediye
Örnek : 250 Kredi Aldığınızda 325 Kredi

500 Kredi Aldığınızda 650 Kredi gibi

4) Günlük Lifs
5+2 Gün Hediye

5) Tüm Yazılımlarda %30 İndirim.

6) Tüm NAKİT Malzeme Alımlarında %20 Kredi ya da Günlük Lifs

7) Grup Lifs Alımlarında
12+2 Ay Hediye
6+1 Ay Hediye

NOT: BU KAMPANYADAN YARARLANMAK İSTEYEN
MÜŞTERİLERİMİZİN SEMİNERE KATILIMI ZORUNLU DEĞİLDİR.

Siparişleriniz için 0555 872 70 07 ve 0212 485 56 56 dahili 112 tuşlayarak 
Şener Bey ve Erdem Bey ile görüşebilirsiniz.



       HONDA CİVİC  9. NESİL ( 2012-2016 ) ANAHTAR PROGRAMLAMA

Değerli Zed-FULL kullanıcılarımız, 2014-2016 arası smart anahtar kullanan 
Honda Civic araçlar için anahtar programlama son OBD versiyonu ile Zed-FULL ' e 
eklendi. Yedek anahtar programlama prosedüründe dikkat edilmesi gereken bazı 
noktalar bulunmaktadır. İşleme başlarken programlanacak yeni anahtarlar araçtan en 
az 3 metre uzakta tutulmalıdır. Zed-FULL ekran yönlendirmelerinde yeni anahtarlar 
araç içerisine alındığı sırada ise, çalıştıran orijinal anahtar araçtan en az 3 metre 
uzaklaştırılmalı ve prosedüre Zed-FULL ekranındaki yönlendirmelerle devam 
edilmelidir.  Uygulama videosunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/user/IEAZedFULL

https://www.youtube.com/user/IEAZedFULL


263. MODÜL  BMW CAS4 ( 1L15Y-5M48H ) F KASA  İŞLEMCİ OKUMA
VE ANAHTAR PROGRAMLAMA

Eeprom ve MCU uygulamaları 263. modül OBD üzerinden anahtar 
programlama yapamadığımız CAS4 sisteme sahip BMW araçları kapsamaktadır. 
ZFH-EA7 işlemci okuma adaptörü ile "1L15Y, 5M48H" mask numarası bulunan 
işlemcileri okutabilir ve anahtar programlayabilirsiniz. "1L15Y" mask numarasına ait
ZFH-EA7 ile okuma için gerekli bağlantı şemaları aşağıdaki resimlerde verilmiştir. 
Ayrıca ZFH-EA7 ile okuması henüz desteklenemeyen "1N35H" mask numaralı 
işlemciyi farklı bir okuyucu ile okutup Zed-FULL Bilgisayar Yazılımı ile anahtar 
programlama işlemi yapılabilir.



"5M48H" mask numaralı işlemciyi ZFH-EA7 adaptörü ile okumaya 
başlamadan önce, CAS4 ünitesi üzerinden sökülmesi gereken parçalar aşağıdaki 
resimlerde gösterilmiştir. Anahtar programlama işlemi sonunda bu parçalar doğru bir 
şekilde tekrar CAS4 ünitesi üzerine geri takılmalıdır. 

"5M48H" mask numarasına ait ZFH-EA7 ile okuma için gerekli bağlantı 
şemaları aşağıdaki resimlerde verilmiştir.



"TOYOTA G CHIP"AVRUPA İMMO RESET UYGULAMASI

Son OBD güncellememiz ile Toyota 67 G chip kullanan TOYOTA Corolla, 
Hilux (2010-2013) arası araçlara, çalışan hiç anahtarın olmaması durumunda 
Zed-FULL ile immo reset işlemi yaparak anahtar programlayabilirsiniz. İmmo reset 
işlemi araca daha önceden programlı tüm anahtarları silecektir. Çalışan anahtar var 
ise immo reset işlemine gerek yoktur. Doğrudan anahtar ekleme seçeneği ile yedek 
anahtar programlanabilir.

Aşağıdaki resimde örnek TOYOTA G Chip bilgileri gösterilmiştir.



SUBARU VRX 2012-2016 İMMO RESET UYGULAMASI

Son OBD güncellememiz ile, Texas 60 DST 80 bit tranponder kullanan 
SUBARU VRX araçlara hiç çalıştıran anahtar olmaması durumunda immo-reset 
işlemi uygulanabilmektedir. Bu işlem 2012-2016 yılları arasındaki 60 DST 80 bit 
(Page1:17 olanlar) araçlarda uygulanır. Çalışan anahtar var ise immo-reset işlemine 
gerek olmadan anahtar ekleme seçeneği ile yedek anahtar programlanabilir. Bu araca 
programlanacak olan 60 DST 80 bit transponderin Page1 kısmı 17 değil ise 
programlama sonunda transponder aracı çalıştırmayacaktır. 

Bu transponderi  Zed-FULL' den Anahtar > Transponder Üretme > Texas 
bölümümden üretebilirsiniz.

Aşağıdaki resimde SUBARU VRX 60 DST 80 bit Transponder bilgileri
gösterilmiştir.



KUMANDA  ANALİZ 

Zed-FULL Kumanda menüsü altına eklenen yeni özellik ile listede desteklenen 
kumandalarla ilgili detaylı testler yapabileceksiniz. Bu detaylı testler sayesinde, 
basılan butonun hangi buton olduğunu, basılan butonun düzgün çalışıp çalışmadığını,
datayı doğru gönderip göndermediğini veya kumanda içerisindeki pil seviyesinin 
kontrolünü yapabilirsiniz. Uygulama ile ilgili detaylı ekran resimleri aşağıda 
verilmiştir. Bu uygulama herhangi bir yazılım paketine gerektirmez, ücretsiz 
güncellemedir.

* Kumanda Analiz bölümüne giriniz.

* Test edeceğiniz kumandayı seçiniz.



* Zed-FULL üzerinde bulunan RF antenine kumandayı yaklaştırınız
            ve kumandanın Açma butonuna basınız.

* Zed-FULL üzerinde bulunan RF antenine kumandayı yaklaştırınız
             ve kumandanın Kapatma butonuna basınız.



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.


