
Zed-FULL TEMMUZ 2017 BÜLTENİ

2014 + FORD TRANSİT ANAHTAR PROGRAMLAMA

Değerli Zed-FULL kullanıcılarımız  OBD uygulamalarımıza yeni bir 
uygulama daha ekledik. Artık 2014 ve üzeri FORD Transit , Transit Custom
ve Tourneo Custom model araçlara Zed-FULL ile kolayca anahtar programlaya-
bilirsiniz. Herhangi ekstra bir aparata gerek olmadan, aracın anahtarları  kayıp dahi 
olsa dakikalar içinde yeni anahtar programlayabilirsiniz. 
Bu uygulamaya ait paket listesi şu şekildedir; "OBD-FOR-EUR26 – Anahtar ekleme"
ve  "OBD-FOR-EUR27 – Anahtar silme".
Yukarıda belirtmiş olduğumuz modeller için uygun kumandalı anahtarı  Zed-FULL 
Sepetim Facebook sayfamızdan sipariş verebilirsiniz.

FOR111
Transit, Transit Custom Orijinal Kumandalı Anahtar



MD46 TRANSPONDER

46 sistemli araçların anahtarlarını kopyalama yapabileceğiniz yeni çipimiz 
"MD46" yı gururla sunarız.  MD46 standart karbon çip ölçülerindedir ve rahatlıkla 
tüm anahtar kaplarına sığmaktadır. Kopyalama işlemini Zed-NET veya Zed-FULL 
Bilgisayar Programı ile  ZFH46-Sniffer yardımı ile yapabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi 46 transponder kopyalama işlemlerinde aracın kontağı 
üzerinden veri alınması gerekiyor, bu veri alma işlemini daha önceleri TK60 ve 
TPX3  transponderlar ile yapıyorduk, fakat veri alma işlemini eksik, yanlış 
yapıldığını Zed-FULL Bilgisayar Programı' ndan hata almadan anlayamıyorduk. 
Bu yüzden tekrar araç başına giderek defalarca kontaktan düzgün veri alabilmek için 
uğraşıyorduk. Artık ZFH-46 Sniffer yardımıyla araçtan veri alırken üzerindeki led 
ışık sayesinde veriyi düzgün alıp alamadığımızı anında öğrenebiliyoruz. Hatalı ise 
araç başında iken veri alma işlemini doğru bir şekilde tekrar yaparak, düzgün veri 
almasını sağlayabiliyoruz. Son olarak MD46 transponder' a yazdırma işlemi yaparak 
kopyalama işlemi tamamlamış oluyoruz.



VOLKSWAGEN ANAHTARDAN CS TARAMA 

Volkswagen araçlarda anahtar programlama işleminde pin kodu bulunduktan 
sonra  alt satırda CS kodu gösterilir, bu CS kodu bazı araçlarda son 2 hanesi "00" 
olarak çıkmakta ve VAG harici anten kullanılması gerekmektedir. Özellikle en çok 
Volkswagen Passat modellerinde bu uygulama yapılması gerekmekte. Bazen araç 
kontağından bu veriyi çekmek zor olabiliyor yani aracın kontağı bilgi göndermiyor 
veya aracın kontak anteni zayıf olduğundan veriyi çekmek çok uğraştırabiliyor. 
Bu durumlarda son çare olarak aracın Comfort modülünün sökülerek eeprom 
uygulaması yapılması gerekebiliyor. Artık CS kodu hesaplama uygumalasında yeni 
bir çözüm sunmuş bulunmaktayız. CS kodunun son 2 hanesini  eğer aracın çalışan 
anahtarı varsa çalıştıran anahtar üzerinden Zed-FULL' de tarama yaparak  çok kısa 
bir süre içinde hesaplanabilmektedir. (7. byte)

Bu duruma Zed-FULL' Eeprom uygulamaları 255. Modül uygulaması ile 
comfort beyninden eeprom okutularak pin kodu ve CS kodunun tamamına ulaşarak 
ayrıca direk anahtar programlama imkanı sunarak çözüm getirmiştik. Şimdi bu 
uygulamayı daha da geliştirip araçtan beyin veya herhangi bir ünite sökmeye gerek 
kalmadan  çalıştıran anahtar  üzerinden CS kodunun son iki hanesini bulabiliyoruz. 
Aracın tüm anahtarının kayıp olduğu durumlarda yine Comfort Modülü sökülerek 
Zed-FULL 255.Modül Eeprom uygulaması yapılması gerekiyor.  

Ekstra bir bilgi vermek gerekirse  Passat Smart kumandalı anahtarının içinde 
bulunan transponderin konumu nedeniyle Zed-FULL transponderi tam olarak 
okuyamayabildiğinden ön kod yazma işleminde bazen ön kod eksik yazılabiliyor bu 
sorunu yaşamamak için lütfen smart kumandayı aşağıdaki resimdeki gibi antene 
yerleştirerek işlemi gerçekleştiriniz.

Çalıştıran anahtardan 7. byte hesaplama işlemi sadece çalıştıran anahtar  
olduğunda geçerlidir ve sadece 48 CAN bus transponder bulunan anahtarlarda bu 
işlem yapılabilir. 46 Transponder bulunan anahtarlarda geçerli değildir.



ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

      Şu andaki güncel OBD2 kart versiyonlarımız ile aynı araç üzerinde Zed-FULL 
OBD2 kablosunu araçtan çıkarmadan  yani Zed-FULL cihazı kapatılmadan her 
uygulamayı tek kredi düşümü ile 4 defa kullanabilmektesiniz. Bu sayede mesela 
herhangi bir araç için anahtar programlama paketi 1 kere  kullanıldıysa, Zed-FULL 
OBD2 kablosu çıkarılmadan aynı araca programlayacağınız diğer anahtarlar için 
kredi düşümü yapılmamaktadır. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurup, program-
ladığınız anahtar veya kumandayı araç üzerinde test etmeden Zed-FULL' ü kapat-
mayınız ya da araç üzerindeki OBD2 soketinden çıkarmayınız.
Bu uyarı ve hatırlatmaları göz önünde bulundurarak 15 Haziran 2017 tarihi itibari ile,
bize ilettiğiniz kredi iade talepleriniz (Log göndererek), yapılacak olan detaylı analiz 
neticesinde, inceleme talep etmiş olduğunuz araç için harcamış olduğunuz toplam 
kredinin (başarılı-başarısız) maksimum %60 lık kısmı 15-30 gün içerisinde 
hesabınıza geri yüklenebilecektir. Bunun dışındaki kredi iade taleplerine olumlu 
cevap verilmeyecektir. Zed-FULL kullanıcılarımıza önemle duyrulur. 

NOT: Son Zed-FULL güncellemelerini yapmayı unutmayınız... 



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.


