
mobil features. Gratis unlock, billeder og ringetoner.
Jeg har samlet hvad jeg nu havde liggende af forskellige ting til mobiltelefoner.
Ved godt det er meget målrettet mod Nokia men det er dog det der ligger mest af
rundt omkring.
Skrevet den 03. Feb 2009 af brianalbertsen I kategorien Hardware / Telefoner | 

Først en side til sharing og download af ringetoner, billedbeskeder og animationer. Alt er gratis her og det
eneste der kræves er at din telefon er sat op til Wap.

www.xgryde.dk <-- Tast det ind i din browser.
www.xgryde.dk/wap.wml <-- Log ind på denne med din mobiltelefon og surf lidt rundt. Det er super
simpelt og der ligger ret meget faktisk.

(karakter *****)

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

Her kan du unlocke alle Nokia'er tror jeg. Der er også nogle billeder og lidt ekstra:

http://www.fluii.dk/

(karakter *****)

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

Her kan du unlocke SPV telefoner:

http://www.simlockdanmark.dk/html/orange_spv.html

(Karakter Har ikke brugt siden selv men er blevet anbefalet den)

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

Her er unlock programmer til folk der måtte ønske dette:

http://www.unlockme.co.uk/dct4unlocking.html <-- hvis du har en af de her nokia'er så kan du bruge
programmerne på:
http://www.unlockme.co.uk/downloads.html

(Karakter ***)

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

Lidt unlock til ericsson:

http://mobile.box.sk/showme.php3?hidedate=1&sortby=title&newsprj=ericsson&newstype=doc&id=3661

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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http://www.fluii.dk/
http://www.simlockdanmark.dk/html/orange_spv.html
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http://mobile.box.sk/showme.php3?hidedate=1&sortby=title&newsprj=ericsson&newstype=doc&id=3661


(Karakter Fik den af en ven som sagde det virkede så giver den **** i mangel af bedre side)

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

Så har Nokia også nogle koder som de bruger til feks og finde EMEI nummeret osv. Ved ikke om i kan
bruge dem men nogle gange kan de være en hjælp:

NOKIA SECRET CODES   
Nokia   
IMEI number:          * # 0 6 #   
Software version:          * # 0 0 0 0 # lub * # 9 9 9 9 #   
Simlock info:          * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #   
Enhanced Full Rate:    * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off]   
Half Rate:                * 4 7 2 0 #   
Provider lock status:      # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 1   
Network lock status:    # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 2   
Provider lock status:    # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 3   
SimCard lock status:    # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 4   

1234567890 - MasterCode which is generated from IMEI

  *#06# - Displays IMEI(universal code, can be used with any mobile phone)

  *#92702689# - Displays warranty menu (to exit this menu, you must turn your phone off)

  *#746025625# - Shows if the phone supports clock stopping

  *#0000# - Displays filmware Informationn

  *3370# - Activates "EFR" (increase all quality but battery life decreases)

  #3370# - Deactivates "EFR"

  #pw+1234567890+4# - Gives status of network phone lock (p, w & + are got by pressing the * key
rapidly)

  *43# - Activates call waiting options, including

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

Her kan du få længere levetid eller bedre lydkvalitet på din nokia. Dette virker vist ikke på de helt nye
nokia'er tror jeg nok:

http://www.simlockdanmark.dk/html/tips___triks.html

(Karakter ** Synes det er en dårlig idé og pille ved)

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

Nokia service menu, dette kan bruges ved køb af brugt telefon. Feks hvis ejeren siger den aldrig har været
repareret kan du gå ind og checke om han taler sandt. Det skal dog siges at på gamle telefoner skal man
slukke telefonen efter følgende for og komme ud af menuen:

*#92702689# Du kommer til en undermenu, med 6 forskellige muligheder (service menu).

http://www.simlockdanmark.dk/html/tips___triks.html


1) viser serie nummeret.
2) viser hvornår telefonen er lavet
3) viser hvornår telefonen er købt dmå. (er ikke altid sat til en bestemt dato, man har kun et forsøg)
4) viser hvor mange gange telefonen har været repareret.
5) her kan man overfører alle bruger data, hvis man har det rigtige udstyr.
6) viser hvor meget telefonen har været brugt. (total samtaletid)

(Karakter ****)

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

Fjern lyden på din samsung telefon når du tager billeder:

Remove camera sound
On main screen type:

*#8999*8378# --> Test mode

H/W test
Audio Settings
Melody Gain

Then replace 6 by 0, it'll show 12 but it's OK
Press back until main screen
Then press key volume to minimum and let's try !!! no more sound
tip by C-Quest

(Karakter **** Brugte det selv da jeg havde den tlf da det er irriterende med lyden)

--------------------------------------------------------
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Det er en god artikel.... tak
Se lige dette  http://unlock.nokiafree.org/
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Fin :) /Htmlkongen

Kommentar af ttj d. 10. Jan 2005 | 3

Tjek mobildebat.dk, der er også en masse tips etc.!
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det er en rigtig god artikel kan jeg sige. det er hvertfald nogen gode links du kommmer med. jeg har ikke
prøvet downloade programmer og prøvede efter men det vil nok virke. :)
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http://unlock.nokiafree.org/


udemærket oversigt over små tricks :)
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God artikel...

Kommentar af pinball d. 18. Apr 2006 | 8

ok artikel, men vidste det meste af det i forvejen


