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ZFH46-SNİFFER

Değerli Zed-FULL kullanıcıları; İşlerinizi kolaylaştıracak yenilikler sunmaya 
devam ediyoruz.
Yeni ürünümüz "ZFH46-SNİFFER". Nedir bu ZFH46-SNİFFER ?
Bildiğiniz  gibi  ID  46  (Hitag2)  transponderleri  kopyalamak  için  kontak  Aç-Kapa
yaparak  araç  üzerinden  veri  alınması  gerekiyor.  Önceki  uygulamalarımızda  araç
üzerinde  iken  bu  işlemin  düzgün  ve  tam  olarak  yapılıp  yapılmadığını  anlamak
mümkün değildi.  Öncelikle eski  işlemi biraz açıklayalım; Zed-FULL'  de response
anahtarını  okutarak 2.aşama tamamlandı  mı  ?  Yoksa tamamlanmadı  mı  ?  Kontrol
etmek  gerekiyordu  ve  tabiki  bu  işlem sırasında  Zed-FULL Bilgisayarınızda  bağlı
olduğu için araç başında işlemin doğruluğundan emin olmak mümkün olamıyordu.
Artık ZFH46-Sniffer' in üzerindeki LED ışık sayesinde işlemi yaparken doğru yapılıp
yapılmadığını kolayca anlayabileceksiniz. Her kontak Aç-Kapa yaptığınızda LED ışık
yanıp  sönecek,  1.Kontak  Aç-Kapa yaptığınızda  1  kez  LED  ışık yanacak,  
2.Kontak  Aç-Kapa yaptığınızda  2  kez  LED  ışık yanacak,  3.Kontak  Aç-Kapa
yaptığınızda 3 kez LED ışık yanacak  ve böylece response alma işlemi tamamlanmış
olacak.  4. Kontak Aç-Kapa yaptığınızda artık  "ZFH46-SNİFFER" veri almayacak
ve  LED ışık bir müddet sabit olarak yanık kalıp sönecektir. 3 kez kontak Aç-Kapa
yaptığınızda LED ışık yukarıda berlirtiğimiz gibi tepki verdiyse, 4. kez kontak Aç-
Kapa  yapmanıza  gerek  yoktur.  Kontrol  amaçlı  4.kez  kontak  Aç-Kapa  işlemini
yapabilirsiniz.  Önceki  uygulamalarımızda response alma işlemi  eksik yapılmış ise
işleme  baştan  başlamak  gerekiyordu  şimdi  ise  bu  sorun  tamamen  ortadan
kaldırılmıştır.



ZFH46-SNİFFER' ı hangi işlemlerde kullanabilirsiniz ?

Örnek  olarak herhangi bir araca ait "ID 46" Transponder' i "Z46-01" tranponder' a
kopyalama işleminde  "Z46-01" ile responce alma işlemini yapabilirsiniz fakat işlem
yeterlimi  değilmi  anlayamazsınız   bunun  yerine  kontak  Aç-Kapa  işlemini  
"ZFH46-SNİFFER" ile  yaparsanız  kontak  Aç-Kapa  işleminin  yeterli  ve  başarılı
olduğunu  anlayabileceksiniz  ve  işlemi  tek  seferde  başarılı  bir  şekilde
yapabileceksiniz.

Kontak  aç  kapat  işleminde  kullanacağınız  aparatı  "ZFH46-SNİFFER" olarak
seçerek işlemi kolayca yapabilirsiniz.



Her kontak açtığınızda  "ZFH46-SNİFFER" üzerindeki  led ışık  yanıp sönecektir.
Response işlemi başarılı ise en son kontak açıldığında led ışık direk yanacak ve işlem
başarılı anlamına gelecektir. Artık bu uygulama sayesinde siz de tek seferde işlemi
başarılı bir şekilde yaparak vakit kaybetmeyeceksiniz.
"ZFH46-SNİFFER" kullanmanın  keyfini  çıkarın.  Zed-FULL  kullanmak  bir
ayrıcalıktır...



   ÇALIŞAN ANAHTAR ÜZERİNDEN PİN KODU HESAPLAMA İŞLEMİ 

   

  

Yukarıdaki  resimde,  gösterilen  araçlarda çalıştıran  anahtardan pin  kodu
hesaplama işlemleri "TK60", "ZFH46-KEY", ve "ZFH46-KART" ile yapılabiliyordu.

 Artık  tüm  bu  aparatların  yaptığı  işlemi  sadece  "ZFH46-SNİFFER" ile
yapabilirsiniz.
Pin kodu hesaplama uygulamalarında prosedür olarak herhangi bir değişiklik yoktur.
Değişen  tek  şey  çalıştıran  anahtarı  okuttuktan  sonra  açılan  ilk  pencerede  işlem
yapmak için  "ZFH46-SNİFFER"  seçeceksiniz.  Diğer  tüm aşamalar  aynı  şekilde
devam edecektir.  Araç üzerinde 3 kez kontak Aç-Kapa işlemi yapacaksınız, tekrar
Zed-FULL  Bilgisayar  Yazılımı  üzerinden  gelen  uyarılara  uyarak  
"ZFH46-SNİFFER"  i  ve  Çalıştıran  Anahtarı  sırasıyla  Zed-FULL  antenine
yerleştireceksiniz,  internet  bağlantısı  gerektiren  uygulamalar  server'  e  çözümleme
işlemi için bağlanacak, internet gerektirmeyen Hyundai-Kia pin kodu uygulaması ise
anında pin kodunu verecektir.



UYGULAMA VİDEOLARI VE YOUTUBE KANALIMIZ 

ZFH46-SNİFFER  ile  46  Transponder  Kopyalama  ,  ZFH46-SNİFFER  ile
Hyundai-Kia  Pin  Kodu  Hesaplama  uygulamalarının  videolarını  ve  tüm
uygulamalarımızın videolarını youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Youtube kanalımızın adresi : https://www.youtube.com/user/IEAZedFULL

Youtube  Ana   sayfasındaki  "Ara" kısmına  izlemek  istediğiniz  uygulama
videosu ile ilgili  kısa kelimeler yazıp aratarak bulabilirsiniz, örnek olarak  ZFH46,
ZFH-48, Zed-NET,  Zed-FULL gibi  kısa  kelimeler  ile  aratma  yaparak  izlemek
istediğiniz uygulama videosuna ulaşabilirsiniz.
Ayrıca  "Abone  ol"  butonuna  tıklayarak  kanalımıza  yeni  yüklenen  tüm
videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

"Abone ol" butonuna tıkladıktan sonra hemen sağ tarafında bir çan simgesi
belirecek bu çan simgesine tıkladığınızda  ufak bir  pencere açılacak bu pencerede
belirtilen kısmı işaretleyerek Kaydet butonuna basarsanız kanalımızda yüklenen tüm
bildirimler  size  Push ve e-posta bildirimi olarak gelecektir.  Push bildirimi nedir  ?
Youtube kanalımıza abone olurken kullandığınız gmail hesabımız cep telefonunuzda
da kayıtlı ise cep telefonunuza yeni bir video yüklendiğinde adeta bir sms bildirimi
gibi  youtube push bildirimi  gelecektir.  Push bildiriminden rahatsız  oluyorsanız  ve
kapatmak  isterseniz  bu  ufak  pencere  üzerinde  bulunan  Ayarları  yönet butonuna
basarak varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

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


 

 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.


