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Martech SIEMENS USB Box PLUS II + TestPoint Adapters v3.0 +

Aktywacja X65

Martech SIEMENS USB Box PLUS II + TestPoint Adapters v3.0 + Aktywacja X65 jest profesjonalnym boxem

serwisowym na USB działąjącym ze specjalnym oprogramowaniem dla telefonów marki Siemens pozwalającym na naprawę

telefonu, wgranie języka, naprawę lub zmianę/naprawę IMEI'a czy też naprawę Wrong software. Jest to aktualnie najlepsze

urządzenie do serwisowania najnowszych telefonów marki Siemens. Producent oprogramowania gwarantuje darmowe

aktulizacje programowe !

Teraz w podstawowym zestawie Martech Box II USB PLUS + TESTPOINT ADAPTER v3.0!! Przy pomocy BOX II

PLUS + TESTPOINT ADAPTER v3.0 i programu "SIEM Service Tools" możliwa jest naprawa i odblokowanie

najnowszych telefonów Siemensa (z "nowym BootCorem") BEZ CIĘCIA ŚCIEŻEK I WYLUTOWYWANIA

PROCESORÓW!!! Po prostu podłączasz specjalne linie testowe do łatwodostępnych punktów serwisowych na

płycie telefonu (specjalny kabel z konektorami w zestawie). 

Obsługiwane telefony:

 Siemens CF110

 Siemens C81, M81

 Siemens CF76

 Siemens A75, AX75, C75, CF75, CX75, M75, ME75, S75, SL75

 Siemens AX72, C72

 Siemens A71

 Siemens A70, CX70, CX7i

 Siemens S68

 Siemens X65 - np. A65, C65, CV65, CT65, CF65, SF65, SP65, CX6C, CX65, CXV65, S65 v36+, SV65, SL65, M65,

MV65, SK65

 Siemens C66, S66 v36+

 Siemens C61

 Siemens A62, CF62, CF62T

 Siemens A57

 Siemens AL21, A31

 Siemens SX1

 Siemens SK6R, 6688, 6688i(SLCK)

 Siemens A60, C60, MC60
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 Siemens A50, A51, AF51, A52 (Europe), A52V, A53

 Siemens A55, C55, S55, M55 (Europe) (dla M55 v11 dodano opcje unlocka bez rozbierania telefonu - ta metoda jednakl

uszkadza BootCore, a więc nie jest możliwe flashowanie telefonu oryg. SWUPami))

 Siemens SL55, SL55! (Europe)

 Siemens A56, A56i (USA/Canada)

 Siemens C56, S56, S57, S46, M46, M56 (USA/Canada)

 Siemens 1168, 2128, A55A, SL55C, M55C, M6C, C6C, S6C, SL6C, CF6C (Asia)

 Siemens C45, S45, S45i, ME45, M50, MT50, SL45, SL42

NAJNOWSZE WERSJE (nowy BootCore) - tylko po "Test Adapterach"

Oprogramowanie pracuje z wszystkimi znanymi wersjami oprogramowania. Bez wylutowywania procesora,

usuwania rezystorów. Po użyciu tego oprogramowania nadal możesz wykorzystywać SWUPY

Funkcje programu:

 usuwanie wszystkich poziomów simlock'a oraz kodu zabezpieczającego

 założenie simlock'a na każdą sieć

 odczyt/zapis eeprom oraz oprogramowania (flash)

 naprawa wszystkich uszkodzeń programowych

 naprawa IMEI, wrong software

 po otwarciu fullflasha program pokazuje BootCore hash (teraz możesz wygenerować BOOT_PASS bazując na samym

fullflashu odczytanym w przeszłości)

 automatyczna informacja kiedy stosować "przelotkę x65", a kiedy nie

 dodana obsługa TP adaptera v3.0

 możliwość wyciągnięcia BootCore z fullflasha

 dodana możliwość odczytu/zapisu samego BootCore

 BootCore dialog dla x55/x60 (możliwość odbudowania BootCore hash, wpisania "z pliku" oraz pozostawienia oryginalnego

hash podczas updatu firmwaru i zapisu BootCore)

O urządzeniu:

 jest to zaawansowane urządzenie pracujące na porcie USB

 pracuje bez problemu na wszystkich systemach Windows (win95, win98, win ME, win2000, winXP itd.)

 flashuje i komunikuje się z telefonami na wysokich prędkościach (230400, 460800 kbd itd...) na każdym PC

 Box podłaczany jest do komputera przy pomocy jednego cienkiego kabelka (USB). Nie są wymagane porty COM i LPT w

komputerze!

 urządzenie nie wymaga zewnętrznego zasilania

 do komputera może być podłaczonych na raz wiele urządzeń Martech BOX II

szybkie flashowanie, stabilna praca na każdym PC i profesjonalnie wykonana płyta główna urządzenia

 funkcja zdalnego updatu daje możliwość uaktualnienia firmwaru boxa (przy zmianach algorytmów w telefonach itp.)

 box jest gotowy do aktywacji i uruchomienia innych programów MartechTeam w przyszłości (wszystkie będą mogły pracować

na jednym urządzeniu)

Poza tym udostępniamy:

 pełną pomoc techniczną

 nieograniczony dostęp do naszego FORUM MARTECH TEAM z aktualizacjami programu, plikami, schematami, solucjami itd.

Aktualizacje programu:

Martech TEAM dostarcza bezpłatne aktualizacje programu do wszystkich nowych wersji SW oraz nowych modeli do momentu,



gdy zmiany w telefonach (firmware, hardware) nie będą zbyt duże (przełomowe). Ewentualne płatne aktualizacje dostarczane

będą po wyjątkowo korzystnych cenach.

Komplet zawiera:

 Aktywacja do modeli X65

 1x Martech Box USB Box II PLUS

 2x kable połączeniowe do telefonów

 1x kabel połączeniowy USB Box/komputer

 Testpoint adapter v3.0

 Kabel serwisowy "TestPoint" dla rodziny telefonów

 adapter x65 (przejściówka RJ)

 kabel do połączenia Testpoint Adaptera z urządzeniem Martech BOX II PLUS

Nota

Wiele sklepów internetowych kusi klientów na zakup w/w sprzętu w 1/3 jego ceny - proszę zwrócić uwagę, że oferowany na

takich stronach produkt nie jest oryginalny, ale jest klonem (podróbką). Klony tego produktu nie działają tak, jak oryginał i

mogą nieodwracalnie uszkodzić telefon. Jeżeli nie chcesz utracić zaufania swoich klientów oddających telefon do serwisu

pamiętaj, że nasz oryginalny produkt zaoszczędzi Ci wielu rozczarowań.
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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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