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Karta testowa GSM Motorola SE Tool SeTool

Karta testowa GSM Motorola SE Tool SeTool

Teraz przydatna również przy odblokowaniu modeli SonyEricsson za pomocą SE TOOL BOX 3

Każdy kto pracuje w autoryzowanym serwisie wie ile kosztuje oryginalna karta testowa Wavetec'a. Oferowany produkt działa

tak samo i można go nabyć za ułamek ceny oryginalnej karty. Karta omija simlock i umożliwia dostanie się do menu aparatu.

Np. w modelu SPV C500 konieczne jest wejście do menu telefonu przed zdjęciem simlocka i nie jest to możliwe bez tego typu

karty.

Zastosowanie:

Karta omija simlock.

Umożliwia dostanie się do menu aparatu. Np. w modelu SPV C500 konieczne jest wejście do menu telefonu przed

zdjęciem simlocka i nie jest to możliwe bez tego typu karty.

flashowanie modeli Nokia BB5

Wystarczy posiadać 2 kable usb - dku2 (ca52) oraz zwykły mini usb (dke-2). Odpada wtedy konieczność stosowania

kabli serwisowych fbus. Nie każdy jednak wie, że aby przeflashować telefon BB5 konieczne jest włączenie telefonu z

kartą sim i ustawienie profilu ogólnego. Dotyczy to głównie modeli 6630, 6680, N70, N73, N95, N80, N90, N91 itp.

Jeśli telefon ma simlock'a i nie posiadamy oryginalnej karty sim - z pomocą przychodzi karta testowa.

zmiana trybu USB (z pamięci masowej na dane-faxmodem)

Funkcja ta przydaje się do unlocka np. modelu SE P990. W tym telefonie musi zostać ustawiony tryb PcSuite. Nie da

się tego zrobić tzn. wejść w menu i dokonać zmiany bez oryginalej karty.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku nowych modeli tel. Motorola z kartą pamięci. Fabrycznym ustawieniem

jest pamięć masowa. Programy serwisowe typu MSS lub SmartClip nie 'widzą' takiego telefonu i konieczne jest

dostanie się do menu i zmiana trybu USB z karty pamięci na DATA/FaxModem.

Karta oczywiście działą również jako karta testowa Motorola (starsze modele).

Opis funkcji dla starszych tel. Motorola:

Komendy:

19#

Wyświetla call processor s/w version - "CallProc xx.xx.xx"

571#

Resetuje telefon

58#

58xxxxxx#

Wyświetla kod zabezpieczający - "SECUR xxxxxx"

Zmienia kod zabezpieczający na xxxxxx

59#

59xxx(x)#

Wyświetla kod odblokowania - "LOCK xxx(x)"

Zmienia kod odblokowania na xxx(x)
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60#

Wyświetla IMEI - "xxxxxxxxxxxxxxx"

01#

Wyjście z TEST MODE
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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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