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Aktywacja SE TOOL BOX 3

Aktywacja SE TOOL BOX 3 to 30 kredytów se tool 3, z których niezbędne jest zużycie 20 na najnowszą aktywację dla SE

TOOL BOX 3 - w tym gratis dostęp do najnowszego serwera supportu.

Co pojawiło się w najnowszych wersjach:

v1.085

- aktualizacja loaderów a2

- aktualizacja loaderów s1

- różne poprawki kosmetyczne

- drobne poprawki

v1.084

- unlock/naprawa/flash w telefonach lg gt40x działa poprawnie, prosimy sprawdzic FAQ i szczegóły

- od teraz nie ma potrzeby flashowania po unlocku niektórych modeli lg db3200 - dodano pełną prędkość flashowania (max

USB2.0) dla lg db3200

- obniżono wykorzystanie pamięci podczas flashowania modeli podobnych do x1

- różne poprawki kosmetyczne

v1.081

- zwiększono timeout w komunikacji z serwerem, może pomóc przy niektórych błędach

- różne poprawki kosmetyczne

v1.08

- dodano obsługę x10mini

zdjęcie blokady simlock nie jest w dalszym ciągu dostępne

v1.07

- poprawiono błąd przy flashowaniu telefonów odm, pda - obniżono wykorzystanie pamięci podczas flashowania x10

v1.06

- dodano suport dla qsd8250 semc (w tym momencie x10).

flashowanie, lock reset, odczyt/zapis trim area nie wymaga logów ani połączenia z internetem

wymagany jest wysokiej jakości kabel USB do pracy z 10.

Odblokowanie jest płatne i wymaga połączenia z serwerem.

Unlock x10 nie jest dostępny.

- dodano obsługę telefonów a2 cid81.

flashowanie, reset kodu aparatu, odczyt/zapis gdfs nie wymaga logów ani połączenia z internetem

Odblokowanie jest płatne i wymaga połączenia z serwerem.

- różne poprawki kosmetyczne

v1.05

- poprawka w odczycie flashy ODM

- drobne poprawki kosmetyczne

v1.04

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/aktywacja-se-tool-box-3-p1709


- Dodano obsługę dla Samsung M5650

Jest niezbędnie konieczne wybieranie odpowiedniego modelu, w przeciwnym razie można uszkodzić telefon

Zawsze najpierw dodajemy główny plik firmware.

- Dodano kalkulację kodu unlock dla Samsung S5320, M5650. Wybieramy odpowiedni model, zaznaczamy 'signed mode',

wciskamy 'unlock'.

Jest niezbędnie konieczne wybieranie odpowiedniego modelu, w przeciwnym razie program nic dobrego nie zostanie

wykonane

- Poprawiono prodcedurę zapisu czystych płyt w A2

- Poprawiono support dla unlocka A2 CID80, gdy serwer do podpisu jest offline

- Poprawiono kilka mniejszych błędów

- Aktualizacja sterowników

v1.03

Dodano poprawkę dla obsługi telefonów db2000, db2010 z red cid49

v1.02

Dodano obsługę dla a2 cid26 s5230. Dodano zapis czystych płyt dla a2 db3150, db3200, db3210.

Zestaw zawiera:

- 30 logów SE TOOL

- faktura
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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.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

