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Değerli  Zed-FULL kullanıcıları  herkesin  merakla  beklediği,  muhteşem  bir
yenilikle yine karşınızdayız. Anahtar programlamlama işlemini yaptığımız ancak pin
koduna  ihtiyaç  duyduğumuz  "Peugeot  301,  Peugeot  208,  Citroen  C-Elysee"
araçlarının  pin  koduna  artık  Zed-FULL ile  saniyeler  içinde  ulaşabilirsiniz.  
Bunun için tek yapmanız gereken şey  OBD Uygulamaları'  ndan  Peugeot-Citroen
seçeneğini seçerek "Can Bus" seçeneğine giriş yaptıktan sonra "Pin Kodunu Bul"
seçeneğine giriş yapmaktır. Pin koduna ulaştıktan sonra sistem sizi otomatik olarak
anahtar  programlama  işlemine  yönlendirecektir  "Anahtar  programlamaya  devam
etmek  için  "Devam" butonuna  basın",  şeklinde  bir  uyarı  gelecektir.  "Devam"
butonuna  bastığınız  takdirde  anahtar  programlama  prosedürü  başlamış  olacaktır.
Anahtar programlama prosedüründe tüm anahtarlar silinerek işlem yapıldığı için aracı
çalıştırmasını  istediğiniz  tüm  anahtarları  programlamanız  gerekmektedir.  

Zed-FULL programlanacak  toplam  anahtar  sayısını  girmenizi  isteyecektir.
Toplam anahtar  sayısını  yazdıktan sonra  Zed-FULL programlanacak anahtarlar  ile
sırayla kontak açmanızı isteyecektir, sırasıyla programlanacak anahtarlar ile  kontak
açarak  anahtar  programlama  işlemini yapabilirsiniz.  Programlanan  anahtarların
kumanda kısmı otomatik olarak devreye girecektir.





Zed-FULL DONGLE ÇEŞİTLERİ

Belli  araç  modellerinde  OBD  II  portu  üzerinden  bağlantı  kurabilmek  ve
anahtar programlama işlemi yapabilmek için DONGLE kullanılması gerekmektedir.

Türkiye  marketinde  kullanılması  gerekli  olan  DONGLE  çeşitleri  aşağıda
açıklamaları ile belirtilmiştir.

DONGLE-2 : 2001-2007  Model  yılları  arası  CHRYSLER,  DODGE,  JEEP
araçların  4D transponder  kullanan modellerine  OBD II  portu üzerinden bağlantı
kurmak ve anahtar programlamak için gerekmektedir.



DONGLE-3 : 1999-2001 Model yılları arasında  Renault Megane 1 , Scenic 1
4D transponder  kullanan araçlara  OBD II  portu  üzerinden bağlantı  kurmak  ve
anahtar  programlamak için gerekmektedir.  Bu araçlarda otomatik olarak pin kodu
bulunamaz. Aracın çalışan anahtarı ile  Zed-FULL Bilgisayar Programı üzerinden  
"Pin  Kodu" sekmesi  altında  bulunan  Renault(4D) seçeneğine  giriş  yaparak  pin
kodunu hesaplatabilirsiniz.  Daha sonra pin kodu ile  DONGLE-3 cihaza  takılarak
OBD II portu üzerinden  Zed-FULL OBD Uygulamalarından anahtar programlama
yapılabilir.  

Aracın anahtarı kayıp ise ve pin kodu mevcut değilse Eeprom uygulaması ile
pin kodu hesaplatılabilir  ve anahtar  programlama işlemi  OBD II portu üzerinden
Zed-FULL OBD  Uygulamalarından  veya  Eeprom  uygulaması  ile  de  anahtar
programlama işlemi yapılabilir.

DONGLE-4 : 2007 model öncesi 46 transponder kullanan Mitsubishi araçlara 
ve  1998-2000  Model  8C transponder  kullanan  PROTON  araçlara  OBD II  portu
üzerinden  bağlantı  kurmak  ve  anahtar  programlamak  için  gerekmektedir.  







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.


