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Değerli kullanıcılarımız İEA ailesi olarak RENAULT araçlarımıza yeni bir 
model daha ekledik. RENAULT Captur smart anahtar kullanan modelini Zed-FULL 
ile OBD2 portu üzerinden rahatça programlayabilirsiniz. Yeni programlama 
yapılacak smart kumandalı anahtarı Zed-FULL sepetim üzerinden sipariş 
verebilirsiniz. Eller serbest özelliği olan ve eller serbest özelliği olmayan kumandaları
Zed-FULL ile rahatça programlayabilirsiniz.

                         



ZFH–C02P KABLOSU

  
Zed-FULL ile çalıştıran anahtarı mevcut bazı VAG grubu araçlara anahtar 

programlama işlemini OBD2 portu üzerinden sorunsuz olarak yapabilmekteyiz, fakat
anahtaları kayıp olan bazı VAG grubu araçlara direkt OBD2 portu üzerinden 
programlama yapamadığımız modellerde bulunmaktadır. Diğer uygulamalarımızda 
olduğu gibi bu uygulama içinde alternatif çözüm bulunmakta. 
Bir çok uygulamamızda olduğu gibi, bazı VAG grubu araçlarda da OBD2 portu 
üzerinden anahtar programlama işlemi yaparken Zed-FULL araca ait kodlu 
anahtar ile kontak açın  diye bir uyarı verir. Aracın anahtarları kayıp ise direkt 
olarak OBD2 portu üzerinden işlem yapılamayabilir.
Bu araçlarda araç göstergesi sökülerek Eeprom uygulaması yapılmalıdır. ZFH-C02P 
kablosunun soketi yardmıyla, gösterge üzerinden Eeprom sökmeye gerek kalmadan 
işlem çok basit bir şekilde yapılabilmektedir.



ZFH-C02P kablosudaki "Aç-Kapa" butonu bulunan soket Zed-FULL' e,  mavi soket 
ise göstergeye takılır. Zed-FULL cihazı üzerinden  OBD Uygulamaları-VAG   bölümü 
seçildikten sonra, Kontağı açın Devam'a basın kısmında "Devam" butonuna basılır. 
Karşımıza çıkan araç listesinden VW UDS  seçeneği seçilir ardından yukarıdaki 
resimde görmüş olduğunuz gibi  C02-PROBE seçeneği seçilerek yönlendirme 
aşamalarına geçilir.

Yukarıdaki resimde belirtilen seçeneklerden sizin araçtan sökmüş olduğunuz 
gösterge hangi Type ile uyuyorsa o işlemden devam etmeniz gerekir. Gösterge 
resminin sağ alt köşesinde bulunan yeşil ok butonuna tıklayarak bir sonraki resimde 
ZFH-C02P kablosunun kırmızı kablo ucunda bulunan okuma probunu hangi noktaya
tutacağınızı görebilirsiniz. 



  

Belirtilen yönlendirmeler sonunda gösterge Eepromu okuma işlemi başarılı 
olduktan sonra Zed-FULL anahtar programla işlemine geçecektir. Anahtar 
programlama işleminde, kayıp anahtarları silerek anahtar programlama işlemi 
yapabilirsiniz veya araca programlı olan anahtarları silmeden yeni bir anahtar 
ekleyebilirsiniz.



KUMANDA GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

PCF 7946/7947 entegre kullanan kumandalar kilitli (kullanılmış) dahi olsalar 
bu entegre değiştirilerek tekrar kullanılabilirler. Ancak bazı araçlarda kullanmak için 
boş entegreye yazılım yüklemek gerekir. Entegre değişimi yapıldıktan sonra 
yukarıdaki resimde gösterildiği gibi Geri Dönüşüm-Kumanda Yenileme menüsünden 
giriş yapılır ve listede gösterilen kumandalara yazılım yükleyerek tekrar kullanılabilir
hale getirilebilir.



Listede bulunan kumandalı anahtarlardan işlem yapmak istediğiniz kumandayı 
seçtiğinizde, değiştirilmesi gereken entegrelerin detaylı olarak resimlerini 
göreceksiniz. Entegre değiştirildikten sonra geriye kalan sadece Zed-FULL' de 
Devam butonuna basarak yazılım yüklemesi yapmaktadır.



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.


