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Aktywacja Chimera Tool BlackBerry OS 6, 7, 10, Samsung,

Lumia Win7

Aktywacja Chimera Tool BlackBerry OS 6, 7, 10, Samsung, Lumia Win7 to aktywacja oprogramowania Chimera Tool,

przeznaczonego dla telefonów Lumia (windows 7) oraz Samsung (Android) i Blackberry (OS 6, 7, 10) pozwalającego m.in na

naprawę IMEI, flashowanie, odblokowanie telefonu czy też odczyt informacji przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji bez

limitu telefonów.

Możliwości dla Nokia:

- NIELIMITOWANA ilość odblokowań Nokii Lumia za pomocą kabla USB przez 12 miesięcy

- odczyt fabrycznego kodu NCK z telefonu

- reset ustawień fabrycznych modemu, reset licznika

- flahowanie Qualcomm bootloader, dający możliwość załadowania niestandardowych obrazów Windowsa, lub root telefonu

- flashowanie DLOAD bootloader do Qualcomm bootloader, pozwalające na aktualizacje za pomocą oficjalnego narzędzia Nokii

- funkcja naprawy IMEI może być użyta jeśli telefon nie posiada oryginalnego numeru lub został w jakiś sposób uszkodzony

Obsługiwane modele Nokii:

- Lumia 505 (RM-898)

- Lumia 510 (RM-889)

- Lumia 610 (RM-835)

- Lumia 710 (RM-803)

- Lumia 800 (RM-801)

Możliwości dla Samsung:

- NIELIMITOWANA ilość odblokowań telefonów Samsung za pomocą kabla USB przez 12 miesięcy

- możliwość odblokowania oraz naprawy numeru IMEI w telefonach Samsung za pomocą zwykłego kabla USB. Rezystory oraz

inne adaptery nie będą więcej potrzebne

- brak potrzeby wykonywania ręcznego roota

- odblokowanie za pomocą jednego kliknięcia w większości modeli

- odczytywanie wszystkich dostępnych informacji takich jak: wersja oprogramowania, unikalny serial, status simlock itp

Obsługiwane modele Samsung:

- Galaxy Ace (GT-S5830I)

- Galaxy Ace Duos (GT-S6802)

- Galaxy Fame with NFC (GT-S6810P)

- Galaxy Grand Duos (GT-I9082)

- Galaxy Mega 6.3 LTE (GT-I9205)

- Galaxy Mini 2 (GT-S6500D)

- Galaxy Mini/Pop Plus (GT-S5570I)

- Galaxy Note II (GT-N7100)

- Galaxy Pocket Neo (GT-S5310)

- Galaxy S2 (GT-I9100)

- Galaxy S3 (GT-I9300)

- Galaxy S3 LTE (GT-I9305)

- Galaxy S4 LTE (GT-I9505)

- Galaxy S Duos (GT-S7562)
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- Galaxy Y Duos (GT-S6102)

Możliwości dla Blackberry

- NIELIMITOWANA ilość odblokowań telefonów BlackBerry za pomocą kabla USB przez 12 miesięcy

- aktualizacja (upgrade) wersji oprogramowania nawet jeśli nie jest wspieranie przez operatora.

- większość telefonów z "migającą czerwoną diodą" można naprawić za pomocą Chimera Tool

- przeflashowania własnej listy modułu dwoma metodami pełną oraz minimalną

- po podłączeniu swojego telefonu Blackberry do komputera wystarczą tylko 2 kliknięcia aby zainstalować najnowszy

firmware/język

- można dodać każdy język dostępny dla twojego telefonu

- odczyt wszystkich dostępnych informacji z telefonu takich jak: IMEI, blokada operatora, wersja oprogramowanie itp.

- odblokowania telefonu poprzez kalkulacje poprawnego kodu (kalkulacja oparta na MEP)

- funkcja Nuke dla dogłębnego formatowania pamięci wewnętrznej oraz resetowanie kodu użytkownika jeśli nie jest znany

- BlackBerry OS10 obsługiwane tylko flashowanie, odblokowanie nie jest obsługiwane

- Direct Unlock (MEP0)

- Naprawa IMEI

Obsługiwane modele Blackberry:

- 8520 Curve (8c000f03)

- 8530 Curve (05000f04)

- 8900 Curve (84001503)

- 9000 Bold (84000e07)

- 9100/9105 Pearl (05000d07)

- 9220 Curve (0e000f03)

- 9300 Curve 3G (04000f07)

- 9315/9320 Curve (05000f07)

- 9330 Curve 3G (0e000f04)

- 9350/9370 Curve (0c000f04)

- 9360 Curve (0e001507)

- 9380 Curve (04002207)

- 9500 Storm (06001404)

- 9520 Storm2 (0d001404)

- 9530 Storm (04001404)

- 9550 Storm2 (0c001404)

- 9630 Tour (0d000d04)

- 9650 Bold (07001504)

- 9700 Bold (04001507)

- 9720 (06000f07)

- 9780 Bold (15001507)

- 9790 Bold (26001507)

- 9800 Torch (05001807)

- 9810 Torch (0c001804)

- 9850 Torch (16001404)

- 9860 Torch (1d001404)

- 9900 Bold (07001204)

- 9930 Bold Touch (05001204)

- P'9980/P'9981 Bold (0c001204)

- Q10 (8600270a)

- Z10 LTE STL100-2 (8700240a)

- Z10 STL100-1 (04002607)

Komplet zawiera:

- aktywacja Chimera Tool BlackBerry OS 6, 7, 10, Samsung, Lumia Win7 na okres 12 miesięcy
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.
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