
Zed-FULL ŞUBAT 2019 BÜLTENİ 
 

FORD TRANSIT 2017+ HİTAG PRO  
Zed-FULL ILE ANAHTAR PROGRAMLAMA 

 
FORD TRANSİT 2017 model ve üzeri araçlara artık Zed-FULL ile OBD2 soketi 

üzerinden bağlantı kurarak anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz.  
          Bu uygulamayı yapabilmeniz için Zed-FULL cihazınızın güncel olması gerekmektedir. 
 Zed-FULL OBD Uygulamaları versiyonu en az OBD v1.3.33 olmalıdır. 
 

Uygulamaya OBD Uygulamaları > FORD > Transit > Transit 17+  
menüsü altından girebilirsiniz.  

 



 
Bu uygulamada anahtar ekleme ve anahtar silme işlemleri yapılabilir. 
 

  
Anahtar ekle seçeneğinden aracın çalıştıran anahtarları ve kayıp anahtarları silinmeden  
sadece yeni anahtar eklenerek işlem yapılır. 

 
Tüm anahtarları sil seçeneğinden ise aracın çalıştıran anahtarları ve kayıp anahtarları  
tamamen silinerek işlem yapılır. Bu sayede sadece aracı çalıştırmasını istediğiniz anahtaları 
programlayabilirsiniz. Ayrıca önemli bir hatırlatma yapmak gerekirse ford araçlarda bilindiği 
üzere aracın çalışması için en az 2 adet anahtar programlanması gerekiyor. Tüm anahtarları 
sildikten sonra eğer en az 2 adet anahtar programlamazsanız araç çalışmayacaktır.  
Tüm anahtarları sil işlemi yapıldıktan sonra sadece 1 anahtar programlandığı takdir de yeni 
nesil Ford araçların göstergesinde  “Yeterli sayıda anahtar öğrenilemedi” yazısınıda göre-
bilirsiniz. 

 
Uygulama videosunu youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

 
https://www.youtube.com/IEAZedFULL 

 

https://www.youtube.com/IEAZedFULL


FİAT DOBLO 2017+ DELPHİ 93C86 SİSTEMLİ ARAÇLARDA  
ANAHTAR PROGRAMLAMA 

 
 Bu uygulamayı yapabilmeniz için araçta ufak bir kısa devre işlemi yapılması ge-
rekmektedir. Fren pedalının üst kısmında ufak bir kontrol ünitesi bulunmaktadır, bu 
ünitenin üzerindeki soketi çıkartıktan sonra soket üzerinde bazı pinlere 2 adet kablo  
ile kısa devre yapılması gerekiyor. Bu işlemin yapılışını hazırlamış olduğumuz aşağıda-
ki resimlerde detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 



Kısa devre işlemi yapıldıktan sonra Fiat Doblo 2017+ Delphi 46 chip 93C86/NEC   
sistemli araçlara Zed-FULL ile anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz. Bu uygulamayı 
yapabilmeniz için herhangi bir güncelleme işlemi yapmanıza gerek yoktur eski sistem Delphi 
46 chip 93C86/NEC Fiat Doblo araçlarda olduğu gibi aynı menüyü kullarak 
“OBD > Fiat > Fiat-EU > Immobilizer > Ön kodlu çip. > Delphi 46 chip 93C86/NEC” 
anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz. 
  



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
          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. 


