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Siemens Maxim Dongle + płyta CD

Teraz z łatwością można odblokować i naprawić telefony marki Siemens. Poza tym możliwa stało się zmiana IMEI.

Oprogramowanie zawiera logger, co daje możliwość zdalnego odblokowania telefonu.

Możliwości:

usunięcie blokad Sim-Lock

usunięcie kodu telefonu (Phone Code)

zmiana numeru IMEI

naprawa wszelkich wad oprogramowania, np. martwy telefon, święcący sie tylko wyświetlacz, także alerty typu "Wrong

Software " i podobne

zapis i odczyt EEPROM

zapis i i odczyt obrazu pamięci FLASH, także zmieniając w ten sposób pakiety językowe

możliwość tworzenia plików MAP, dzięki czemu powyższe czynności można wykonywać także na odległość po logach,

wystarczy aby klient lub Twój drugi punkt posiadał kabel do danego modelu, sczytał specjalnym programem zawartości

danych telefonu do pliku LOG, następnie podesłał do Ciebie ten plik, a przy pomocy specjalnego programu przeliczysz

wszystkie sumy, naprawiając i usuwając wszelkie blokady, wtedy odsyłasz przeliczony plik MAP, a tam już tylko pozostanie

zapisanie do telefonu tego pliku...

Zestaw zawiera programy:

- Siemens MAP Files Creator Ver. 3

(Tworzy Siemens MAP Files na podstawie logów)

- Siemens MAP Files Creator Ver. 4 -XAK-

(Tworzy Siemens MAP Files na podstawie logów)

- Siemens Direct IMEI Writer, Version 4.00

(Bezpośrednio odblokowuje telefony i zmienia IMEI)

- Siemens IMEI Writer, Version 4.02

(Do tworzenia logów i zapisywania ich spowrotem do telefonu)

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/siemens-maxim-dongle-plyta-cd-p139


- UniSiemens Professional v4.00 beta

(Odczyt i zapis pełnego flasha z telefonów Siemens)

Oprogramowanie działa z modelami:

C35

S35

M35

C35 NEW

S35 NEW

A35

A36

A40

S40

C30

C45

S45

ME45

SL45

Zestaw zawiera:

klucz programowy Maxim

płyta CD z oprogramowaniem i flashami do telefonów
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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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