
Zed-FULL ŞUBAT 2017 BÜLTENİ

PASSAT COMFORT MODÜLÜ EEPROM UYGULAMASI ( 255.MODÜL )

Değerli Zed-FULL kullanıcılarımız sadece VW Passat ' ta bulunan ve birçok ustamıza 
problemler yaşatan comfort modülü uygulamasına yeni bir çözümü hizmetinize sunduk.
Bu uygulamanın özelliği ve avantajları nedir? Örnek olarak 2010 öncesi Passat araçlarda CS kodunun son
iki rakamı 00 bulunması  sebebiyle  VAG harici anten ile tarama yapılırdı. Eğer kontaktan bilgi alınamaz 
ise comfort modülündeki eeprom okutularak eeprom dosyasını teknik ekibe ulaştırarak yardım almak 
zorundaydınız,  bu sayede teknik ekipteki arkadaşlarımız CS kodunun son 2 hanesini sizlere iletiyordu ve 
bu şekilde OBD üzerinden programlama yapıyordunuz. Haliyle bu biraz zaman kaybına sebeb oluyordu. 
Şimdi Teknik Desteğe ihtiyaç duymadan isterseniz CS ve PİN KODUNU alabilir, isterseniz almadan 
direk çalıştıran anahtar programlayabilirsiniz.
Artık tek yapmanız gereken Zed-FULL Eeprom ve MCU Uygulamalarından 255. Modül üzerinden 
Comfort Modülü üzerindeki   "95320" Eepromunu okumaktır.

Comfort modülü genel olarak sağ ön yolcu tarafındaki torpido bölmesinin arka kısmında bulunur.
İçersinde "95320"   8 bacaklı eeprom bulunur.



VW Passat Comfort modülünü sökerek Pin Kodu ve CS Koduna ulaşabilirsiniz bu sayede 
isterseniz OBD üzerinden anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz veya isterseniz
 Eeprom & MCU Uygulamaları üzerinden direk çalıştıran anahtar programlayabilirsiniz.
Ayrıca aracın kullandığı transponder tipini de ekranda görebilirsiniz. (ID 48 veya ID 46)

Aracın orijinal transponderi "ID 48" ise  Anahtar Listesi' nde ID' si görünen eski programlı olan 
anahtarların birini seçerseniz "48 Megamos" veya "TS 48" transponder kullanabilirsiniz.
"48 Megamos" kullanırsanız eğer eski anahtar silinerek yeni anahtar bilgisi eeprom üzerine yazılır ve 
kayıp anahtar aracı çalıştırmaz.
"TS 48" kullanırsanız var olan anahtar ID' si "TS 48" transponder üzerine yazılır bu sayede kayıp 
anahtar bulunduğu takdirde yine aracı çalıştıracaktır.
Anahtar Listesi' nden boş bir bölüm seçerseniz sadece "48 Megamos" transponder kullanabilirsiniz.

Aracın orjinal transponderi "ID 46" ise  Anahtar Listesi' nde ID' si görünen eski programlı olan 
anahtarların birini seçerseniz "Boş PCF7936" veya "Z46-01" transponder kullanabilirsiniz.
"Boş PCF7936" kullanırsanız eğer eski anahtar silinerek yeni anahtar bilgisi Eeprom üzerine yazılır ve 
kayıp anahtar aracı çalıştırmaz.
"Z46-01" kullanırsanız var olan anahtar ID' si "Z46-01" transponder üzerine yazılır bu sayede kayıp 
anahtar bulunduğu takdirde yine aracı çalıştıracaktır.
Anahtar Listesi' nden boş bir bölüm seçerseniz sadece "Boş Pcf7936" transponder kullanabilirsiniz.



COROLLA KEYLESS ANAHTAR PROGRAMLAMA 

Anahtar yeni nesil  "DST-AES Toyota Eller Serbest" olan bu aracın anahtarını yapabilmek artık
çok kolay, bunu yapabilmek için aracın  1 Adet Çalışan Anahtarının olması gerekli.
Yedek olarak programlanacak anahtarın orijinal anahtar ile "Password" kısmının aynı olması gerekir, 
orijinal anahtarı Zed-FULL' de okuttuğunuzda "Password"  kısmı "88" ise  yeni programlanacak yedek 
anahtarında aynı şekilde olması gerekiyor.



 Toyata menüsünde ne gibi özellikler var şimdi açıklayalım;

İmmo Reset : Bu modelde uygulanmıyor.
Anahtar Ekle : Aracın eski anahtarlarını silmeden yeni anahtar eklemek için bu bölümden
giriş yapabilirsiniz. Uygulama için 1 Adet çalıştıran anahtar gereklidir.   
Anahtar Silme :Aracın kayıp anahtarlarının silinmesini istiyorsanız bu bölümden giriş 
yapabilirsiniz. Uygulama için 1 Adet çalıştıran anahtar gereklidir.   
Anahtar Sayısı : Bu menüden araca programlı anahtar sayısını görebilirsiniz.

Anahtar programlama işlemleri  anahtar üzerindeki logo kısımı Start-Stop butonuna 
bakacak şekilde hafifce dokundurularak cihaz ekranındaki uyarılara uyarak sırasıyla 
kodlanır. 

Programlama esnasında 1. Anahtar için araçtan 1 kez Bip Sesi gelecektir sonra 
anahtarı butondan uzaklaştırınız, ardından  2. Anahtar için 2 kez Bip Sesi gelecektir sonra 
anahtarı butondan uzaklaştırınız ve işlem bu şekilde tamamlanmış olacaktır.
Anahtar ekleme bölümünden her seferinde 1 adet anahtar ekleme işlemi yapılır.



                                      

CANBUS TRANSPONDER ÜRETME

VAG grubu bazı araçlarda özellikle "CAN Bus" çip kullanılması zorunludur.  "CAN Bus" çipler 
hangi marka için üretilmişse o markaya  kullanılması gerekir diğer bir markaya uyum sağlamazlar. 
İEA olarak size çok yardımcı olacak bu yeni uygulamayı gururla sizlere sunuyoruz. Önceki 
uygulamalarımızda "CAN Bus" çipleri "TS48" çipten üretmek gerekiyordu yeni  uygulamamız ile 
normal "48 MEGAMOS" çip ile artık "CAN Bus" üretebileceksiniz. 

Uygulamaya ile ilgili detaylı resimleri aşağıda paylaşıyoruz.



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.


