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Motorola C200 C201 C205 T190 T191 E365 Service Tools 1.6

Motorola E365/C200 Service Tool jest kompleksowym programem do obsługi modeli C200 C201 C205 E365 T190 i T191.

Program umożliwia usunięcie simlocka, założenie simlocka, usunięcie kodu zabezpieczającego, aktywowanie języków w

telefonie, wgrywanie flasha, wgrywanie języków czy też naprawę telefonu w modelach C200 oraz usunięcie simlocka,

usunięcie kodu zabezpieczającego i naprawę "Skontaktuj się z operatorem" w modelach E365. Dzięki temu narzędziu nie

będziesz miał problemu z odblokowaniem w/w modelu czy też zmianą oprogramowania i języka.

Obsługiwane modele i wersje:

E365 - wszystkie wersje

C200 - wszystkie wersje

C201 - wszystkie wersje

C205 - wszystkie wersje

T190 - wszystkie wersje

T191 - wszystkie wersje

Możliwości programu:

usunięcie simlock'a z modeli C200/C201/C205/E365/T190/T191 (czas operacji ~4 sek)

założenie simlock'a na daną sieć w modelach C200/C201/C205/E365/T190/T191 (czas operacji ~7 sek)

naprawa "Contact with provider" w modelu E365 (czas operacji ~4 sek)

usunięcie kod zabezpieczającego w modelach C200/C201/C205/E365/T190/T191 (czas operacji ~4 sek)

aktywacja języków we flashu dla modeli C200/C201/C205/T190/T191 (czas operacji ~9 sek)

flash - zmiana oprogramowania w modelach T190/T191, C200/C201/C205 oraz E365 (upgrade SW)

flash - naprawa telefonu C200/C201/C205 oraz E365 jak też T190/T191 (usunięcie usterek, naprawa)

flash - zmiana języków w modelach C200/C201/C205 jak też T190/T191 oraz E365

odczyt flasha, języka, pliku personalizacyjnego oraz FLEX w modelach E365

naprawa/zmiana IMEI'a W E365

odczyt/zapis eepromu w E365

odczyt kodów NCK dla E365

Zestaw zawiera:

Program MOT C20x/E365/T19x Service Tool - licencja na 1 stanowisko

schemat kabla do E365

aktualizacje

WYMAGANIA

C200 - do obsługi modeli C200 T190 T191 potrzebny jest kabel od modelu Motorola (Acer) T190/T191/C300 (kabel na Jack

2,5mm)

E365 - do obsługi E365 potrzebny jest kabel od modelu T205, ale musi on zostać zmodyfikowany (trzeba utworzyć mostek z

dwóch pinów). Schemat poprawnego kabla otrzymasz przy zakupie programu.

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/motorola-c200-c201-c205-t190-t191-e365-s-p274


Program jest zabezpieczony programowo, a nie na kluczu sprzętowym. Oznacza to, iż nie jest możliwe uruchomienie

programu na innym komputerze niż na tym, na którym go zainstalowano po raz pierwszy.

Oferujemy również licencje na 2 lub więcej stanowisk.

Program nie będzie działał po zmianie podzespołów komputera - zabezpieczenie podobne do Armadillo.

©2022 www.gsm-support.net

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
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