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Değerli Zed-FULL kullanıcılarımız uzun zamandır beklediğiniz 
MERCEDES-BENZ araçlara OBD sistemi kullanılarak anahtar programlama 
uygulamasını cihazımıza ekledik. Şimdilik anahtar ekleme yapabileceğiniz bu 
uygulamayı yakın zamanda aracın anahtarları kayıp olduğunda dahi anahtar  
programlama yapabileceksiniz. Yeni uygulamamız 2015 modele kadar olan binek ve 
ticari MERCEDES-BENZ araçlarını kapsamaktadır.

Mercedes uygulamamızı daha önce bizden satın alıp bu işe bizlerle başlayan 
eski kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.

Bu uygulama için kablosuz internet bağlantısı (Wi-Fi) kullanmanız gerekir.
Zed-NET, ile Zed-FULL' e internet bağlantısı kurulacak ve uygulama sırasında 
İEA SERVER' a otomaik olarak bağlantı kurularak anahtar datalarının hesaplama 
işlemi yapılacaktır. 

Uygulama ile ilgili videolarımızı "IEA Zed-FULL TURKIYE"  YouTube 
kanalımızdan izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/user/IEAZedFULL

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


Zed-FULL  ile Mercedes-Benz anahtar programlama uygulamasını daha önceden 
satın almış olan kullanıcılarımız yeni çıkacak olan BGA-FBS3 güncellemesinden 
ücretsiz olarak yararlanacaklardır. Bu uygulama için bazı yeni ek donanımlara ihtiyaç
duyulacaktır. Bu ürünler aşağıda sıralandığı gibidir;

Bu yeni donanımların eski kullanıcılar tarafından satın alınması gerekmektedir.
Eğer daha önceden Zed-NET veya ZFH-C09 kablonuz varsa tekrar satın almanıza 
gerek yoktur. Eski kullanıcılarımızın bu donanımlar için yaptığı ödeme tutarı kadar 
kredi (veya karşılığı kadar sınırsız kullanım hakkı), cihazlarına ücretsiz olarak 
yüklenecektir. Dolayısıyla ek donanımlar için de eski kullanıcılarımız ücret 
ödememiş olacaklardır. 

***Zed-FULL Mercedes-Benz uygulamasını yeni satın alacak kullanıcılarımız için 
full kit (tüm yazılım ve donanım içeriği dahil olmak üzere) fiyatı 3.590 TL dir. 
Üstelik Zed-NET , ZFH-C09 kablosu veya diğer işlemci okuma adaptörlerini de 
satın almanıza gerek yok ise bu fiyat daha da aşağıya inebilmektedir. Bu konuda 
detaylı bilgi ve yönlendirme için lütfen bizimle irtibata geçiniz. 

* Yeni güncellemeler dahil tüm Mercedes Benz uygulama yazılımları 
kredisiz olarak kullanılmaktadır.

* Mercedes BGA-FBS3 anahtar eklemelerinde ek kontör gerekmemektedir.

* Günlük server üzerinden 3 adet ücretsiz-kontörsüz anahtar 
programlayabilme hakkı.

* Bilgisayar gerektirmeyen tek Mercedes Benz Anahtar programlama 
uygulaması Zed-FULL' de.

* Gerekli işlemci okuma adaptörleri kit içerisinde verilmektedir.

* OBD2 sistemi ile anahtar programlayabilme özelliği.

* C09 kablosu sayesinde masaüstü Mercedes Benz uygulamalarında EZS 
bağlantıları için ek bağlantı kablolarına ihtiyaç duymayacaksınız



ZFH-MCA : MERCEDES-BENZ OBD' den anahtar programlama uygulaması için 
kullanılan ek aparattır. Üzerinde 4 giriş bulunur. Giriş yerlerine takılacak diğer 
aparatların isimleri ZFH-MCA üzerinde     yazılıdır. 

1-) ZFH-MCA aparatı ZFH-C16 bağlantı kablosu ile Zed-FULL üzerinde bulunan 
"EXTERNAL PORT" girişine takılmalıdır.
2-) ZFH-MCA üzerindeki 2 nolu girişe ZFH-C10 kablo ile IR-PROG takılmalıdır.
3-) ZFH-MCA üzerindeki 3 nolu girişe Zed-NET takılmalıdır.
4-) ZFH-MCA üzerindeki 4 nolu girişe ZFH-C15 kablosu ile ZFH-UTE takılmalıdır.









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.


