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Smart Clip oryginał

Nowa wersja Smart-Clip firmware 2.25 i SmartMoto v1.20

Update dodaje modele V235, L2

Smart-Clip nie jest nowym produktem, lecz dzięki częstym aktualizacjom jest zawsze na czasie. Trudno znaleźć odpowiednią

kategorię dla tego urządzenia biorąc pod uwagę jego przyszłe możliwości tj. zapowiedziany JTAG dla Motoroli, a aktualna

obsługa wszystkich telefonów (także najnowsze wersje oprogramowania) serii C3xx, E3xx oraz Vxxx to już nie byle co! Klipa

można aktualizować o obsługe nowych wersji i nowych modeli telefonów bezpośrednio z Internetu ! Nie mówimy tutaj o

aktualizacji typu Pobierz, Rozpakuj, Zainstaluj. Aktualizacja tego produktu odbywa sie bezpośrednio ze strony producenta w

czasie rzeczywistym przy użyciu kontrolki ActiveX !!! Jest to pierwszy produkt o tak nowatorskim i przyszłościowym

rozwiązaniu. Co jest zaletą tego urządzenia ? Na pewno prosta i intuicyjna obsługa - wystarczy tylko jeden przycisk po

podłączeniu telefonu, aby odblokować modele z serii C3xx, E3xx oraz Vxxx bez względu na wersję i bez obawy uszkodzenia

telefonu.

Obsługiwane modele:

 MOTOROLA:

 E1, L2, L6, L7, U6

 A1000 - also boot version 0.6.3.2 (01.02.11), M1000

 A630, A830, A835, A845, A920, A925

 E770, E1000, E1070

 T280, T280i, T720-T720_G_05_08_81R, T721, T720i, T722i, T725e

 V60, V60i, V66, V66i, V70, V80

 C115, C116, C155, C156, C157, C236, C250, C260, C266, C268, C330, C331, C332, C333, C334, C335, C336, C350,

C350l, C350L - R312ULS_G_09.10.2CR, C350V, C353, C355V, C359V, C380, C385, C450, C450l, C550, C650, C651,

C975, C980

 E365, E380, E370, E375, E378i, E396, E398, E550

 V3, V3x, V3i (R47A), V80, V150, V151, V171, V180 (incl. R364_G_0B.D1.1CR), V186, V188, V190, V191, V220 (incl.

R365_G_0B.D2.0.FR, R364_G_0B.D1.1FR), V226, V235, V300, V303, V330, V355, V361, V400, V500, V505, V525,

V525M, V535, V545, V547, V550, V551, V557, V600, V620, V635, v975 (ver R245_xxx), V980, V1050

Including:

Vxxx (Boot Loader ver 8.23) including V3 Rogers Canada

C975/V980/E1000 - Boot Loader 0.6.1.2 ( beta / not all versions tested )

V3 (R374_G_0E.40.96R)

 SENDO:

snd2xx, snd3xx (incl. snd360 s360), snd5xx (incl. snd570 m570), snd6xx (incl. snd600 p600/s600), snd8xx
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Program do aktualizowania klipa:

Możliwości:

Dostępny jest program odczytujący z klipa informacje o nieudanych próbach unlock'a z określonych wersji i pozwalający

odczytać flasha z nie obsługiwanych telefonów. Po wysłaniu flasha do producenta można będzie uzyskać aktualizację.

Smart Clip posiada specjalne funkcje serwisowe przy pracy z komputerem PC:

Kopia zapasowa flasha - Funkcja ta pozwala zgrać firmware z telefonu Motorola.

Wgranie pełnego flasha - Dzięki tej opcji można przywrócić telefon do stanu poprzedniego przy pomocy wcześniej

zgranego backupu.

Auto backup/Przywrócenie security area - Do tych modeli gdzie security area nie przywraca się - ten obszar zostanie

automatycznie zapisany przy wchodzeniu w tryb boot. W razie potrzeby security area może zostać przywrócone przy użyciu

tej funkcji.

Odczyt informacji z telefonu - Można uzyskać pełne informacje o telefonie: Model, IMEI, Kod użytkownika, Kod

bezpieczeństwa, Obsługiwane częstotliwości, Firmware, Wersja flexa, Pakiet językowy

Flashowanie - Funkcja wygrywania oprogramowania do telefonu - np. zmiana wersji lub języka

Flashowanie naprawcze - Zmiana pełnego oprogramowania w telefonie (włącznie z obszarem EEPROM). Biblioteki flashy

bedą dostępne wkrótce. Na razie jest możliwość zgrania flasha z jednego telefonu i wgrania do innego (ten sam model).

Proces aktualizacji klipa:

Specyfikcja:

usunięcie simlocka w przeciągu 5 sekund za pomocą jednego przycisku

darmowe aktualizacje dla modeli Cxxx, Exxx, Vxxx

nie wymaga komputera do pracy urządzenia (całkowita mobilność)

aktualizacje urządzenia pobierane ze strony producenta w czasie rzeczywistym przy użyciu kontrolki ActiveX (aktualizacja

klipa o obsługę nowych modeli i obsługę najnowszych wersji oprogramowania poprzez Internet przy użyciu LPT)

wymiary: 86 x 66 x 32 mm

zasilanie AC 9V, 50 mA

aluminiowa obudowa niwelująca wyładowania elektrostatyczne

Zestaw zawiera:

Smart-Clip

kable do modeli

-serie V

-serie C

-Motorola E365

-Motorola C115 C116

-Sendo S200/P200

-Sendo M550

klips do podłączenia baterii 9V

gwarancja

Po dokonaniu zakupu konieczne jest podłaczenie Smart Clipa do komputera PC poprzez kabel LPT (nie załączony

do zestawu) i dokonanie bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji firmware'u. Po dokonaniu updatu

rozpoczyna się okres gwarancyjny producenta tj. 6 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.

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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