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PBTOOL - PB Tool do Smart Phone

PB Tool For Smart Phone (phone blank tool) jest nowym oprogramowaniem do pracy ze smartfonami. Pierwszym z nich jest

narzędzie do BlackBerry zawierające wyjątkowe funkcje serwisowe i naprawcze. Wkróce pojawią się nowe updadty do modeli

z Androidem i Apple.

FUNKCJE PBTOOL :

BLACKBERRY :

Niezależna praca (nie wymaga DM).

Autodetekcja modelu nawet przy niewłączającym sie tel. (usterka programowa).   #Pierwszy na świecie.

Ręczny wybór modelu w celu pokazania możliwości telefonu bez podłączonego urządzenia.   #Pierwszy na świecie.

Łatwy upgrade i downgrade (autolistowanie wszystkich zainstalowanych firmware'ów dla danego modelu).   #Pierwszy

na świecie.

Nie wymaga instalatora exe (ręczny wybór folderu).

Pełne kasowanie (kernel/sfi,app i data).

Wybiórcze kasowanie (tylko app   lub łącznie z sfi ).

Pełne flashowanie SFI + App. jednym kliknięciem  #Pierwszy na świecie.

Dowolny wybór app do podstawowego flashowania.   #Pierwszy na świecie.

Tryb flashowania TURBO (szybciej niż DM!).   #Pierwszy na świecie.

Autoselekcja poprawionego znanego MFI lub ręczny wybór pliku.   #Pierwszy na świecie.

Ustawienie trybu Factory  Wszystkie typy (auto dla znanego MFI).

Ustawienie tryb Normal.

Łatwe przełączanie pomiędzy trybami normal i factory (np. w celu naprawy PIN, IMEI, ESN, układu klawiatury itp. aby

zaoszczędzić czas )

Możliwość podglądu wersji bootroom nawet, gdy telefon się nie włącza.   #Pierwszy na świecie.

(CDMA) Odczyt SPC jednym kliknięciem przez usb.   #Pierwszy na świecie.

(CDMA) Zapis SPC jednym kliknięciem przez usb.   #Pierwszy na świecie.

(CDMA) Reset SPC do 000000 jednym kliknięciem przez usb.   #Pierwszy na świecie.

Manager aplikacji (instalacja, usunięcie i backup).

Moduł listowania aplikacji w urządzeniu.

Moduł backupowania wszystkich aplikacji zainst. przez użytkownika.

Download manager OTA, w trybie pracy wielowątkowej pracujący jak download manager.

Kasowanie wybiórcze (tylko aplikacja, tylko FS lub kasowanie wszystkiego).

Podgląd rejestru zdarzeń.

Kasowanie rejestru zdarzeń.

Ustawienie czasu na aktualny.

Włączenie/wyłączenie radia.

Reset do ustawień fabrycznych / Reset IT Policy.

Wyświetlenie listy obsługiwanych języka z locale ID.

Usuwanie kodu security.

Kasowanie MEP. *)

AUTO LCD.*)

AUTO LCD przez Patch SFI (8520, 8530, 8900, 9100, 9105, 9300, 9330, 9350, 9360, 9380, 9530, 9700, 9780, 9800,

9810, 9850, 9860, 9900, 9930).   #Pierwszy na świecie

Zmiana PIN. *)
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Zmiana (naprawa) IMEI. *)

Ustawienie układu klawiatury (QWERTY, AZERTY, QWERTZ).  Działa dla wszystkich modeli, jeśli RTAS został już

zautoryzowany.

Niezależny MEP Unlock / obliczenie kodu unlock (nie wymaga połączenia internetowego).

Automatyczny odczyt kodu unlock jednym kliknięciem ( bez ręcznego wprowadzania ).   #Pierwszy na świecie.

Odblokowanie Engineering screen.

Generator IMEI i Pin.

Test sprzętowy: podświetlenie, migająca LED, On / Off LED, Wibra. Działa dla wszystkich modeli, jeśli RTAS został już

zautoryzowany.   #Pierwszy na świecie.

Emulacja serwera RTAS (dopiero rozpoczęta).   #Pierwszy na świecie.

Twardy reset programowy bez wyjmowania baterii.

Reset MEP : W celu ustawienia konta MEP lub zresetowania licznika MEP . 0 MEP obsługuje wyłączenie telefony ze starym

zabezpieczeniem tj. do BB 9000:

6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 6710, 6720, 6750, 7210, 7220, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750,

7780, 7100t, 7105t, 7100r, 7100v, 7100g, 7100x, 7100i, 7130e, 7130c, 7130g, 7130v, 8100, 8110, 8120, 8130, 8300,

8310, 8320, 8330, 8350i, 8700c, 8700r, 8700f, 8700g, 8703e, 8707g, 8707h, 8707v, 8800, 8820, 8830, 9000

 

ANDROID :

Opcja świeżo dodana.

Lsitowanie urządzenia.

Reboot urządzenia przez program.

Reboot do trybu Bootlader.

Recovery Reboot.

Rootowanie urządzenia 2 metodami 2, “Oneclick easy”.

Kasowanie zawartości urządzenia z opcjonalnym obszarem (np. bez All, Data i System).   #Pierwszy na świecie.

Popularne informacje (version, phoneid, Service Running, APP List, CPU Info, Boot Info, Mount Info).

APPLE :

Opcja świeżo dodana.

Wkrótce updaty dla Apple.

OGÓLNE :

Funny Loader Splash (Możliwość dodania własnego zdjęcia).

Użycie motywu flash.

Zmienny motyw.

Animowany motyw

Wielowątkowa aplikacja w celu uniknięcia zawieszenia systemu

   Noted :

*) tylko dla niektórych modeli. Wkrótce zostania dodana obsługa wszystkich *) obsługiwane modele 

 

Flashowanie Blackberry 9800

BlackBerry 9000 successfully having its mep counter reset

Łatwy wybór plików flash

 

Video Demos

 

 

 

 

 

http://www.phoneblank.com/supported-list


 

Wymagania:

- Windows XP / WIN7

-Flash player 9 lub nowszy

Połączenie internetowe jest wymagane jedynie do aktywacji, odświeżenia karty i potwierdzenia plików data. Jest również

niezbędne do pobrania aktualizacji, poradnika online i innych nowości.
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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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