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Kredyty LGE Universal Service Tool dla SeTool LGTOOL

Kredyty LGE Universal Service Tool dla SeTool umożliwiają zniesienie limitów obowiazujących na darmowej wersji oraz

rozszerzenie możliwości aktywacji LGE Universal Service Tool o odblokowywanie nowych modeli telefonów - czyli na

podstawie IMEI takich marek jak HTC, LG, Motorola, Sony Ericsson oraz serwisowanie najnowszych modeli telefonów LG i HTC

(Exclusive) wszystkim posiadaczom SeToola. Dodatkowo możliwe jest nielimitowane serwisowanie takich telefonów jak:

Alcatel, Huawei, ZTE, Blackberry, Doro, Micromax, Pantech, Avi - za wykonanie operacji na tych telefonach nie są pobierane

kredyty.

DO WYKORZYSTANIA KREDYTÓW WYMAGANE JEST POSIADANIE AKTYWACJI LGE Service Tool !!!

Możliwości dla operacji bezpośrednich (lokalnie): (możliwości zależne są od wybranych modeli - zapoznaj się ze

specyfikacją na http://www.lgtool.net/site/features.html)

- odczyt kodów

- odczyt informacji o telefonie

- odczyt/zapis MEID

- naprawa obszaru MDN

- odczyt/zapis SID/NID

- odczyt/zapis obszaru Bluetooth

- odczyt SSD_A, SSD_B

- odczyt/zapis RPL

- odczyt/zapis SPC

- odczyt kodu użytkownika (User Lock)

- odczyt/zapis flasha

- odczyta/zapis obszaru NVM

- odczyt/zapis obszaru systemowego (File System)

- odczyt/naprawa IMEI

- odczyt/naprawa IMEI2

- naprawa obszaru Bluetotth (patch)

Możliwości dla operacji zdalnych (dla operacji zdalnych obowiązuje limi 10 kodów/dzień):

- wyliczenie kodu odblkowującego na podstawie IMEI/MEID dla HTC, LG, Motorola ZTE, Huawei, Pantech, Alcatel

- wyliczenie kodu odblkowującego po podłączeniu telefonu kablem - Sharp HTC, LG

Wymagania dotyczące kredytów LGE Universal Service Tool:

UWAGA: Aby móc skorzystać z kredytów należy posiadać Aktywację LGE Universal Service Tool dla SETool oraz mieć

aktywną, zarejestrowaną i zaktualizowana do najnowszej wersji kartę SETool.

Aktualne informacje o pobieranych kredytach znajduje się na stronie http://www.lgtool.net/site/ordering.html
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opisie produktu.

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