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Zdalny unlock w Panasonic GU87 GD67,GD68,GD87,GD88 - 1

KOD

Oferujemy zdalny unlock telefonach Panasonic GU87 (model USA i Kanada) oraz GD67/68/87/88 WSZYSTKIE WERSJE

poprzez automatyczny serwer e-mail, który potrafi dostarczyć kod odblokowujący w zaledwie kilka minut. Aby

odblokować telefon, należy zczytać informacje o telefonie do pliku (za pomocą dostarczonego przez nas programu) i wysłać

go e-mailem. Po paru minutach serwer zwróci kody odblokowujące. Sama procedura zdjęcia simlocka zajmuje tylko 10

sekund. Za pomocą kodów można:

- zdjąć simlock (kod sieci - NCK)

- usunąć inne blokady - SPCK, CORP

- odzyskać utracony kod aparatu

- zmienić IMEI telefonu

Będzie potrzebny program (Panasonic Log Reader v5.0 lub 6.1) oraz kabel PC-GSM.

Niezbędne rzeczy:

Dla modeli GD67/68/87/88:

- Panasonic LOG Reader v5.0 software (POBIERZ PROGRAM),

Dla modeli GD87/88 NOWE WERSJE oraz GU87:

- Panasonic LOG Reader v6.1 software (POBIERZ PROGRAM),

- Kabel PC-GSM do Panasonic GD 52/53/92/93/67/87 (DO KUPIENIA TUTAJ),

- Komputer z zainstalowanym systemem Windows 98 i portem szeregowym

Jeśli masz telefon Panasonic GD67/68/87/88:

2 - Program :

Najpierw prosimy pobrać program Panasonic LOG Reader v5.0 (DOWNLOAD). Podczas instalacji program zapyta o klucz:

F4A7-BF33-38AB-A174

3 - Instrukcja odczytu :

Gdy program zostanie zainstalowany, należy go uruchomić. Następnie otworzy się następujące okno:

Teraz klikamy "Make Simlock LOGs" i wybieramy model telefonu do odblokowania. Program wyświetli komunikat "Please

enter Output Filename", co oznacza prośbę o podanie nazwy pliku (dowolna), który zostanie wygenerowany. Po podaniu

nazwy wciskamy "Enter" z klawiatury. Podłączamy wyłączony telefon bez karty SIM do portu szeregowego za pomoca kabla

PC-GSM. Klikamy "Read" i wciskamy na krótko przycisk włączajacy telefon. Pojawi się okno:

Plik zawierający informację o telefonie jest teraz dostępny w katalogu c:\Program Files\Panasonic\SIM Lock LOGs\ na dysku

twardym komputera:

- Jeśli wybrany model to GD87/88, wtedy nazwa pliku ma format xxxx.L87
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- Jeśli wybrany model to GD67/68, wtedy nazwa pliku ma format xxxx.L67

Następnie prosimy przeslać plik na wskazany przez nas adres e-mail.

4 - Instrukcja odblokowywania :

Po wygenerowaniu kodów prześlemy plik *.TXT zawierający kody odblokowujące do Twojego telefonu.

Opłacone kody są odsyłane w ciągu paru minut.

----------------------

IMEI: 35106630017687

USER: 2345

SIM :

NET : 5522452110100015

SNET:

SPCK: 3311353211215532

CORP:

----------------------

USER = Kod zabezpieczający; NET = NCK ; SPCK = SPCK

Wprowadzenie kodów odblokowujących telefon jest bardzo proste.

Należy tylko włączyć aparat bez karty SIM i wybrać:

746, MENU, MENU

Jeśli obawiasz się popełnienia błędu lub jeśli masz dużą ilość telefonów do odblokowania proponujemy skopiować plik do

katalogu "c:\Program Files\Panasonic\Unlock Code" i uruchomić program "Panasonic LOG Reader v5.0". Następnie wybieramy

przycisk "Unlock by Code" i postępujemy wg. instrukcji programu.

Jeśli masz telefon Panasonic GU87 lub GD87/88 NOWE WERSJE

Najpierw prosimy pobrać program Panasonic LOG Reader v6.1 (POBIERZ PROGRAM)

Po instalacji programu należy go uruchomić.

Wybierz opcję 'Make simlock LOGs'.

Wciśnij 'GU87 and GD87/88 new'.

Program wyświetli komunikat "Please enter Output Filename", co oznacza prośbę o podanie nazwy pliku (dowolna), który

zostanie wygenerowany. Po podaniu nazwy wciskamy "Enter" z klawiatury.

Podłączamy wyłączony telefon bez karty SIM do portu szeregowego za pomoca kabla PC-GSM. Klikamy "Read" i wciskamy na

krótko przycisk włączajacy telefon. Pojawi się okno:

Plik zawierający informację o telefonie jest teraz dostępny w katalogu c:\Program Files\Panasonic\SIM Lock LOGs\ na dysku

twardym komputera. Prosimy o przesłąnie tego pliku w celu otrzymania kodów odblokowujących blokadę SIMLOCK.

Oferujemy:

1 kod - 30 PLN/1 kod

10 kodów - tylko 16 PLN/1 kod

50 kodów - tylko 8 PLN/1 kod !

W przypadku zakupu 10 lub 50 kodów zakładamy konto na serwerze, które w ciagu paru minut automatycznie zwraca przeliczone kody.

©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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.gsm-support.net/../download/!Reader6v1.zip
https://www.gsm-support.net/pl/zdalny-unlock-w-panasonic-gu87-gd67-gd68-p199
https://www.gsm-support.net/pl/home
https://www.gsm-support.net/pl/home
http://www.tcpdf.org

