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YENİ PEUGEOT – CİTROEN KUMANDALI ANAHTAR 
"CPR120+"

 
 

Değerli Zed-FULL kullanıcıları, İEA üretimi CPR120+ Yeni Peugeot - Citroen 
kumandalı anahtar çıktı. CPR120+ kumandalı anahtarın yenilikçi özelliklerinden 
bahsedelim. 

* CPR120+ Kumandalı anahtar 3 veya 2 butona dönüştürülebilir. 
* CPR120+ Kumandalı anahtarın modu ASK ' dan FSK' ya  / FSK' dan  ASK' ya 
Zed-FULL ile dönüştürülebilir. 
* CPR120+ Kumandalı anahtarın en önemli özelliklerinden biri ise kilit açma işlemi 
yapılarak tekrar kullanılabilir olmasıdır.

Öncelikle CPR120+ kumandalı anahtarın 3 butondan 2 butona nasıl dönüştürüldü-
ğünü kısaca resimlerle anlatalım. Kumandalı anahtar size 3 buton olarak gönderilir, 
isterseniz 2 butona dönüştürebilirsiniz.



ASK ve FSK modları nedir ? 
ASK modundaki "Peugeot-Citroen" kumandalı anahtarı "Peugeot 207, 307, 407 / 
Citroen C4 , C5 -2011" model öncesi araçlar için kullabilirsiniz ve FSK modundaki 
"Peugeot-Citroen" kumandalı anahtarıda "Peugeot Partner 2010+, Peugeot 5008 
2009+, Citroen Berlingo 2009+, Citroen C4 2012+" model araçlar için kullanabilir-
siniz. 
Kumandalı anahtar FSK modunda gönderilmektedir fakat anahtar programlama 
işlemi yapmadan önce FSK veya ASK moduna   Zed-FULL   ile çevirmeniz gerekiyor 
aksi halde kumandalı anahtarın kumanda kısmı çalışmayacaktır.

Zed-FULL ile ASK ve FSK modlarına dönüştürme işlemi aşağıdaki resimlerde 
gösterilmiştir.

Kumanda bölümüne giriniz.                 Diğer İşlemler bölümüne giriniz. 

Dönüştürmek istediğiniz modu seçiniz. "PSA>ASK" veya "PSA>FSK" 

Kumandalı anahtarı Zed-FULL antenine koyunuz ve "Devam" butonuna 
basınız.



Son olarak CPR120+ kumadalı anahtarın kilit açma işleminden bahsedelim. 
CPR120+ kumadalı anahtar bir araca programlandıktan sonra isterseniz bu 
kumandalı anahtarın kilidini manuel olarak saniyeler içinde açabilirsiniz ve 
kumandalı anahtarı tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

CPR120+ kumadalı anahtar için manuel kumanda kilit açma işlemi aşağıdaki 
resimlerde gösterilmiştir.

* Aynı anda kumandalı anahtarın kilitleme ve kilit açma butonuna 3 saniye basılı 
tutunuz.
* 3 saniye sonra kilitleme butonuna basılı tutmaya devam ederek kilit açma 
butonuna basmayı bırakınız ve 3 kez peş peşe kilit açma butonuna basıp bırakınız.

* Kilit açma butonuna 4.kez bastıktan sonra 2 butonu da aynı anda bırakınız.

Kilit açma işlemi bu şekilde tamamlanmış olacaktır. Kilit açma işleminin başarılı 
olup olmadığını Zed-FULL ile anahtarı "Anahtar > Okuma ve Koplayama" 
bölümünden okutarak kontrol edebilirsiniz. Araca programlı olan anahtarı Zed-FULL
ile okuttuğunuzda MODE kısmında Kilitli-Manchester yazar, kilit açma işlemini 
yaptıktan sonra MODE kısmında Password-Manchester yazdığını göreceksiniz bu 
şekilde kumandalı anahtarı artık başka araca programlayabilirsiniz.



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.


