
      Zed-FULL MART 2019 BÜLTENİ 
VAG ONLİNE PİN KODU UYGULAMASI 

MQB SİSTEM 
 
 MQB sistemli VAG gurubu araçların (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) Pin ve CS  
kodunu artık online olarak serverimiz üzerinden hesaplatabilirsiniz. Bunun için öncelikle 
Zed-FULL OBD2 kablosu ile araca bağlanarak OBD Uygulamaları > VAG > Otomatik Bul > 
Online Pin Code(beta) bölümüne giriş yaparak veri almanız ve daha sonra bu veriyi  
Zed-FULL’ u bilgisayarınıza bağlayarak Zed-FULL Bilgisayar Programı ile Ayarlar > LOG 
Gönder > OBD > VAG Online bölümünden hesaplama işlemi için göndermeniz gerekmek-
tedir. 
 Pin ve CS koduna ulaştıktan sonra Zed-FULL OBD2 kablosu ile araca bağlanarak 
aldığınız Pin ve CS kodu ile araca anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz.  
 
  Bu uygulamayı yapabilmeniz için Zed-FULL cihazınızın güncel olması gerekmektedir. 
Zed-FULL OBD versiyonu en az v2.3.34 ve Zed-FULL Bilgisayar Programı versiyonu en 
az 2.0.41 olmalıdır. 
 

VAG online pin kodu uygulamasının tüm aşamalarını detaylı 
 bir şekilde aşağıda görebilirsiniz. 

 “OBD Uygulamaları” bölümüne giriniz.                     “VAG” bölümüne giriniz. 

“Otomatik Bul” bölümüne giriniz.                               Araç sistemi otomatik olarak tanındı. 
                                                                                   “Devam” butonuna basınız. 



                

“Online Pin Code(beta)” bölümüne giriniz.               Bu uygulama ücretlidir. Her bir işlem için   
                                                                               "1 VAG Online Kontörü" kullanılacaktır. 

                                                                                             VAG Online kontörünüz yoksa satıcınıza 
                                                                                      (İEA) başvurunuz. İşleme devam etmek için.                
                                                                                      "Devam" butonuna basınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        Araçtan veriler alındı.Zed-FULL bilgisayar programından  

                             “Ayarlar > LOG Gönder > OBD > VAG Online” 
                            bölümünden veri göndermeniz gerekmektedir. 
 
  Zed-FULL ' u araçtan sökünüz ve USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayınız. 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

Zed-FULL bilgisayar programını açınız ve “BAĞLAN” butonuna tıklayınız. 
 



 1) “Ayarlar” sekmesine tıklayınız. 
 2) “Log Gönder” sekmesine tıklayınız.  

1) -“KART” bölümünden “OBD” seçiniz.                   Mail gönderildi. İşlem sonucu 10 dakika 
- ”ARAÇ” bölümünden  “VAG_ONLINE” seçiniz.      kadar sürecektir. 10 dakika sonrasında 
- Araçtan veriyi çektiğiniz tarihi seçiniz.                    Zed-FULL bilgisayar programından 
2) “Gönder” butonuna tıklayınız.                               “Pin Kodu > VAG Online” bölümünden 
3) İşlem sonucunda 1 VAG Online krediniz               sonucu öğrenebilirsiniz. 
düşecektir. “Evet” butonuna basarak işleme  
devam ediniz. 

      



     1) Pin Kodu” sekmesine tıklayınız. 
 2) “VAG Online” bölümüne tıklayınız. 
 3) Log göndermiş olduğunuz aracın şase numarasını bu alanda göreceksiniz. 
 4) “GÖSTER” butonuna tıklayınız. 
 5) Pin kodu ve CS koduna ulaştık. Pin kodu ve CS kodunu not alınız.  
  Araca tekrar OBD2 soketinden Zed-FULL ile bağlantı kurarak anahtar programlama 
  işlemini yapabilirsiniz. 
 6) Kalan VAG Online Kredi miktarınızı görebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Zed-FULL ile OBD2 soketinden araca tekrar bağlantı kurduk. 
Aracımız Keyless anahtara sahip olduğu için "Keyless Anahtar" seçeneğinden giriş yapıyoruz. 

Aldığınız Pin kodu ve CS kodunu girerek anahtar programlama işlemine devam edebilirsiniz. 
Detaylı olarak Anahtar programlama uygulaması için diğer videolarımıza bakabilirsiniz. 
 



BMW125+ ve BMR128+(434MHZ) Kumandalı anahtarların ikisi de BMW F serisi FEM 
sistemli araçlarda kullanılır, sadece dış kapları farklıdır. 
BMW129+ ve BMR109+(868MHZ) Kumandalı anahtarların ikisi de BMW F serisi FEM/BDC, 
CAS4, CAS4+ sistemli araçlarda kullanılır, sadece dış kapları farklıdır. 
FIR128(Orijinal) ve BMR129E(İEA üretim) Kumandalı anahtarların ikisi de FİAT EGEA 
araçlarda kullanılır, sadece dış kapları farklıdır. 
Yukarıdaki kumandalı anahtarları ve daha fazlasını Zed-FULL SEPETİM Facebook 
sayfamızdan ve www.ieamarket.com web sitemizde bulabilir ve sipariş verebilirsiniz. 

 
          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. 

http://www.ieamarket.com/

