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Aktywacja LGTool - LG Tool dla SE Tool

LGETool jest nowym płatnym dodatkiem dla SE TOOLa, opracowanym przez jego twórców. Pozwala na obsługę modeli LG,
Samsung, HTC, Alcatel, Blackberry, Doro, Huawei, Micromax, Motorola, Pantech, SonyEricsson, Sharp, Sky i ZTE
pozwalającym na unlock/flash/serwisowanie telefonów. Poniżej szczegółowa lista modeli i funkcji.
Aktywacja LGTOOL dla SeTool to nie tylko aktywacja umożliwiająca serwisowanie lokalnie telefonów LG, Motorola, Huawei,
Sharp czy też SKY ale także jedyne tak kompleksowe narzędzie do odblokowywania telefonów Online - czyli na podstawie
IMEI takich marek jak HTC, LG, Motorola ZTE, Huawei, Pantech, Alcatel czy też Samsung, Sharp HTC, LG. Operacje zdalnego
unlocka są całkowicie darmowe - wystarczy IMEI (w niektórych przypadkach także numer MEID) i w ciągu paru chwil kod
odblokowujący mamy w programie. Umozliwia serwisowanie najnowszych modeli telefonów LG wszystkim posiadaczom
SeToola.
Możliwości dla operacji bezpośrednich (lokalnie): (możliwości zależne są od 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 Bluetooth (patch)
Możliwości dla operacji zdalnych (dla operacji zdalnych obowiązuje limit 10 kredytów/dzień - HTC 6 kr, LG-2kr, inne 1kr):
- wyliczenie kodu odblokowującego na podstawie IMEI/MEID dla HTC, LG, Motorola ZTE, Huawei, Pantech, Alcatel
- wyliczenie kodu odblokowującego po podłączeniu telefonu kablem - modele Samsung, Sharp HTC, LG
Jak wygląda procedura aktywacji:
Aby dokonać aktywacji modułu LGTool karta musi zostać zarejestrowana, w tym celu należy pobrać program LGTool z
supportu SeToola, uruchomić program i wybrać zakładkę Support. Następnie kliknąć Register NOW - wypełnić formularz
rejestracyjny, po tym fakcie przyjdzie na e-mail mail z linkiem aktywacyjny. PO tej procedurze można złożyc zamówienie na
aktywacje LGETool

Okno aplikacji po uruchomieniu

LGtool w trybie LG GSM

LGtool w trybie LG CDMA

EFS file explorer

LGtool w trybie HTC

LGtool w trybie SKY

LGtool w trybie Motorola

Program do zdalnych kodów

Samsung Service Tool
>> KLIKNIJ - Lista modeli obsługiwanych przez LGE Tool
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