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Gevey All in One AIO SIM dla iPhone 4 (10 szt) + programator

Gevey All in One AIO SIM dla iPhone 4 to najnowszy typ karty dający możliwość programowania karty poprzez specjalny

czytnik do różnych wersji karty Gevey. Już nie musisz więcej przy każdej aktualizacji dokupować nowej karty - wystarczy że

włożysz ją w programator i zaprogramujesz na określoną wersję jak np. ULTRA, SUPREME, PRO PLUS, PRO czy też nawet

kartę aktywacyjną do iPhone.

Obsługiwane modele:

Apple iPhone 4 4s

Obsługiwane wersje iOS/baseBand:

iPhone 4 4s iOS 6.0, 6.0.1

iPhone 4 iOS 5.01 5.1 5.1.1 baseband poniżej 4.11

iPhone 4 iOS 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, i 4.3.5 (bb 

Dzięki możliwości programowania karty poprzez odpowiedni programator karta działa z każdym oprogramowaniem tj.

oryginalnym niezmodyfikowanym oprogramowaniem Apple jak też zmodyfikowanym tj. po Jailbreak (wymagane

zaprogramowanie karty na wersję v3 lub v4). Karta nie wymaga do działania żadnego oprogramowania z Cydia, czyli jej

działanie nie jest ograniczone tylko do tel. po Jailbreaku

Możliwość programowania do poniższych trybów:

 GEVEY IPHONE ACTIVATION CARD

 GEVEY ULTRA

 GEVEY SUPREME

 GEVEY PRO PLUS

 GEVEY PRO

 GEVEY ORIGINAL

Sposób montażu w telefonie:

Jak to działa ?

Karta tak jak wszystkie inne działa na zasadzie bypassu, czyli nie usuwa simlocka, ale go omija - wykorzystywany jest tutaj

exploit sprawdzenia IMSI przy telefonowaniu na numer alarmowy 112 lub po aktualizacji n 888, a późnięj właczenia trybu

offline. Stosując kartę możesz więc korzystać z każdej sieci mimo, że telefon posiada simlocka - nie jest wymagane też

robienie Jailbreka, a więc telefon posiada nadal gwarancję !!!

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/gevey-all-in-one-aio-sim-dla-iphone-4-10-p1964


1. Włóż kartę sim w ramkę SIM, która otrzymasz w komplecie z kartą IUSIM

2. Włącz telefon, poczekaj na komunikat i zaakceptuj go

3. Poczekaj na pojawienie się symbolu "kreski" zasięgu

4. Wybierz i zadzwoń na numer 112 - po dwóch sekundach od wybrania numeru zakończ połączenie

5. Wejdź w Ustawienia i włącz tryb samolotowy

6. Zaczekaj na informację, "Brak karty sim"

7. Wyłącz tryb samolotowy

8. Pojawi się komunikat, Awaria Sim a następnie pojawi się zasięg.

9. To wszystko!

komplet zawiera:

- Karta sim Gevey All in One - 10 szt

- ramka do karty dla iPhone 4

- programator kart Gevery All in One
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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.
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