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Lấy lại mã bảo vệ cho 1 số loại máy Nokia
Sưu tập đc trên internet:
Khi bạn mua điện thoại thì mã (mặc định) của lock code sẽ là 12345. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp rất đáng
tiếc là người
sử dụng khi tự ý thay đổi lock code này rồi đến khi cần sử dụng đến lại quên đi chính mật khẩu để mở máy do
chính mình lập
ra hoặc ai đó đã cố ý thay đổi lock code này gây cho bạn không ít phiền toái.
Để lấy lại mã bạn cần phải mang ra các dịch phụ sửa chữa điện thoại và chi phí cho từng lần như thế là không nhỏ
chút nào.
Bài viết này xin được hướng dẫn các bạn lấy lại mã lock code dễ dàng trên những dòng máy nokia đang sử dụng
hệ điều hành
Symbian.
Công việc đầu tiên của bạn là hãy download chương trình Master code về từ địa chỉ:
http://www.hemenpaylas.com/download/...mcode.SIS.html
với dung lượng 6Kb. Sau đó chép tập tin mcode.sis vào thẻ nhớ
của bạn rồi vào trỉnh quản lý file ( Tools > File Manager ) để cài đặt chương trình này lên điện thoại.
Sau khi cài đặt chương trình thành công, việc cần làm lúc này là phải biết số IMEI của điện thoại của mình (bạn
nhập mã *#06# để
xem) rồi kích hoạt chương trình Master code ở menu làm việc chính của điện thoại lên.
Tại đây bạn bấm vào Option > Get MasterCode rồi nhập số IMEI mà bạn lấy ở bước trên vào sau đó bấm OK.
Chương trình sẽ
phân tích và đưa ra cho bạn 10 chữ số theo IMEI của bạn, bạn hãy ghi 10 con số đó ra một bên rồi bấm vào Exit
đề thoát khỏi
chương trình.
Tiếp theo bạn hãy vào Menu > Setting > Security > Phone and SIM rồi chọn mục Lock code tại đây bạn hãy nhập
lại 10 chữ số
mà chương trình Master code đã cung cấp cho bạn rồi nhấn OK. Sau đó nó sẽ yêu cầu bạn nhập lại mã mới, bạn
chỉ việc nhập
vào 5 chữ số tuỳ thích vào phần New lock code rồi nhấn Ok để chấp nhận. Khi nào bạn nhận được thông báo
Lock code changed đồng nghĩa với việc các thao tác của bạn đã thành công.
Ngoài ra theo khuyến cáo của chương trình, để xem điện thoại của bạn có làm việc hiệu quả khi sử dụng Master
code hay không
bạn có thể xem qua bảng danh sách các loại điện thoại Nokia mà chương trình hỗ trợ.
3610, 2100, 3410, 6250, 3310, 3330, 3350, 3390, 6210, 5510, 8890, 8290, 5110, 5110i, 6110, 7110, 8810,
3210, 5130, 6130, 6150, 8850,
8210, 8250, 8855, 5210, 9110, 6090, D211, 3300, 3300e, 7210, 7250, 7250i, 6610, 6800, 6820a, 6650, 8910,
8910i, 8310, 3510, 6385,
6370, 1220, 1260, 1261, 7600, 3320, 3585, 3585i, 3570i, 6310, 6310i, 6100, 6200, 5140, 5100, 5100a, 3590,
6510, 3595, 3360, 6360,
8390, 6800a, 8270, 6590, 2285, 2275, 2270, 6108, 3108, 3510i, 8280, 6230, 6340i, 3560, 2280, 1100, 3100,
3120, 6220, 3520, 7200,
6560, 6225, 6230b, 3200, 3200b, 6585, 100b, 3220, 1100a, 2260, 2261, 2220, 2221, 3586i, 3105, 3220b,
3100b, 2650, 2651, 6015, 6016,
6019, 2112, 6011i, 2600, 2600cn, 3125, 6810, 2300, 2300a, 7270, 3205, 7280, 7260, 6255, 6256, 6012, 6020,
6020b, 6610i, 6170, 6170b,
6822a, 6230i, 6620, 9500, 9300, 7710, n-gage, 3600, 3620, 3650, 3660, 7650, 6600, N-Gage Qd, N-Gage Qda,
7610, 7610b, 6670, 6670b
, 6260, 3230, 3250.
Với nhiều người sử dụng điện thoại di động thì chắc không lạ gì Lock Code, nhưng với nhiều người khác thì đây lại
là một từ
khá xa lạ. Lock Code chính là Mã bảo vệ của máy điện thoại di động. Một số mã bảo vệ mặc định của các dòng
máy:

+ Nokia : 12345
+ Motorola : 1234
+ Samsung : 0000 hoặc 00000000
+ Ericsson : 0000
+ Siemens : 0000
Khi thay đổi Lock code để chỉ mình bạn có thể mở máy mà bạn nhớ New Lock code (mã do bạn đặt) thì không sao,
bạn chỉ
cần nhập vào là có thể sử dụng máy. Còn trong trường hợp bạn quên mã mới thì chỉ có nước mang ra các cửa
hàng ĐTDĐ,
mất từ 20-50k để người ta phá khoá. Nhưng nếu điện thoại của của bạn là Nokia thì có cách để bạn không phải
mất công sức
và mất cả tiền nữa nhưng vẫn có thể đưa Lock code trở về mặc định. Đó là trang web Security Mastercode for
Nokia mobiles.
Đầu tiên bạn vào tranh web
http://nfader.z-host.ru/
Nhập số IMEI của bạn vào dòng Enter IMEI (số IMEI của bạn có ở sau thân máy hoặc trên màn hình chính của
điện thoại
bấm tổ hợp phím *#06#)
Tick vào dòng I'm legal owner of the phone with that IMEI
Sau đó bấm Generate.
Máy tính sẽ hiện hai dòng là IMEI và Security Mastercode. Bạn chỉ việc lấy 10 số ở dòng Security Mastercode nhập
vào là OK

