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Kabel MEP0 BB GPG

Kabel MEP0 BB GPG umożliwia odblokowanie MEP0/Odczyt kodów/Unlock w Blackberry 9620, 9810, 9850, 9860, 9930,

9981 jak też nowych telefonów HTC przy użyciu SeTool z aktywacją LGTool. Jest to aktualnie jedyna możliwość na świecie do

odblokowania tego typu telefonów. Adapter umożliwia wykonanie tej operacji bez lutowania i uszkodzenia kart microSD.

Kabel zasilany jest za pomocą portu USB.

Możliwości:

- wykorzystanie zasilanego portu dla karty microSD do odblokowania telefonów, odczytu kodów, naprawy IMEI oraz

debranding/zmiany logo w BB 9810, 9850, 9860, 9900, 9930, 9981, 9620 z MEP0

- wykorzystanie zasilanego portu dla karty microSD do odblokowania telefonów HTC poprzez LgTool

- działa z wszystkimi wersjami SeToola z wykupioną aktywacją LGTool (do przeprowadzenia operacji wymagane jest

posiadanie kredytów)

Obsługiwane modele: 

W pierwszym wydaniu dla Blackberry dodano obsługę:

9620, 9810, 9850, 9860, 9900, 9930, 9981.

Inne modele na razie nie są obsługiwane.

Opis funkcji: 

Unlock: Pozwala na bezpośredni unlock bez odczytu i wprowadzania kodów, bez znaczenia na typ MEP w telefonie. Ponadto

ta funkcja resetuje tzw. licznik prób MEP (gdy pozostało 0 = 0 left).

Odczyt kodu : Pozwala na odczyt kodów z telefonu

Naprawa IMEI: Funkcja pozwalająca na przywrócenie oryginalnego IMEI w telefonie

Usunięcie logo operatora: Używaj do pełnego debrandowania telefonu - usuwa logo operatora, resetuje vendor ID do

domyślnego (-1) i przywraca ustawienia fabryczne telefonu.

Wideo

http://youtu.be/cMHsUDh4glk - widok z okna programu LGTool

Kabel MEP0 BB GPG wideo
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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