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Crazzy Universal Unlock Clip odblokowanie BB5

Crazzy Universal Unlock Clip jest pierwszym na świecie klipem do telefonów N95, 6131, 5300 oraz N91 umożliwiającym

odblokowanie telefonu bez lutowania. Bezproblemowa aktulizacja klipa za pomocą dołączonego programatora o nowe modele

to dodatkowy atut tego klipa. Klip w odróżnieniu od podobnych chińskich produktów nie wymaga jakiegokolwiek lutowania w

telefonie, co oczywiście mija się z celem w tak drogich telefonach. Pozwala na bezpieczne i całkowite usunięcie simlocka z

wszystkich poziomów (bez względu na GID telefonu). Użycie klipa sprowadza się do otwarcia telefonu i podłączenia TP

adaptera - cała procedura nie trwa dłużej niż 3-4 minuty licząc czas potrzebny na otwarcie telefonu. Za pomocą tego klipa

usuniesz simlocka z każdego poziomu (GID) czy też odblokujesz telefon z zablokowanym licznikiem. Nie zwlekaj...

Zalety tego klipa w odróżnieniu od innych oferowanych na rynku:

BEZ LUTOWANIA DO w/w WSZYSTKICH MODELI (w komplecie 4 adaptery do N95, N91, 6131 oraz 5300) - możliwość

dokupienia nowych adapterów, jeżeli tylko zostaną dodane do klipa (gwarantujemy bardzo szybki czas reakcji i wypuszczenie

odpowiedniego adaptera) Dzięki temu możesz sam zaktualziować klipa i korzystać z nowych modeli.

W KOMPLECIE PROGRAMATOR XILINX DO SZYBKIEJ AKTUALZIACJI

BEZ KOMPUTERA

BEZ INTERNETU I LOGÓW

ODBLOKOWUJE TELEFONY TAKŻE Z ZABLOKOWANYM LICZNIKIEM BŁĘDÓW (3/3 Counter)

Obsługiwane modele:

N95

N91

6131

5300

Procedura Unlocka: 1. Rozbierz telefon

2. Podłącz klipa

3. Włącz telefon bez karty SIM i wpisz kod #pw+123456789012345+1

4. Naciśnij switch na klipie i trzymaj go

5. Wciśnij szybko na telefonie klawisz #

6. Restrykcje zostaną usunięte

7. Złóż telefon i zarób 150 zl za simlocka

Zdjęcie kompletu:

NOTA: Do użycia klipa niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wersji oprogramowania w telefonie - jeżeli Twój telefon nie ma

tej wersji będziesz musiał użyć Boxa typu MT-Box lub JAF Box do przeflashowania telefonu na określoną wersję.

Komplet zawiera:

Crazzy Universal Unlock Clip

programator Xilinx LPT

kabel PCB Test Point dla Nokia N91

kabel PCB Test Point dla Nokia N95

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/crazzy-universal-unlock-clip-odblokowani-p1219


kabel PCB Test Point dla Nokia 6131

kabel PCB Test Point dla Nokia 5300/5200

faktura (gwarancja)

INFORMACJA: Klip powstał na podstawie solucji Dejana - wszystkie podziękowania powinny być kierowane do niego.

©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.
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