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IP-BOX IPBOX odzyskanie PIN w iPhone

IP-BOX iPhone Password Unlock Tool to urządzenie służące do odzyskania zapomnianego 4 cyfrowego kodu PIN metodą
bruteforce w telefonach iPhone z systemem iOS 7.xx. Wystarczy podłączyć boxa do iPhone lub iPad. W zależności od kodu
czas oczekiwania wynosi od 6 sekund do 17 godzin. Uzyskasz wtedy pełen dostęp do Twojego iPhone'a/iPad'a bez utraty
żadnych danych!

UWAGA: JEŚLI W IPHONIE USTAWIONA JEST OPCJA WYMAZYWANIA TELEFONU PO 10 BŁĘDNYCH PRÓBACH
WPISANIA KODU PIN, DANE NA TELEFONIE ZOSTANĄ USUNIĘTE!

Informacje ogólne:

Użyj IP-BOX'a by złamać zapomniane hasło w iPhone/iPad
Po prostu uruchom telefon/tablet w specjalnym trybie połączenia, podłącz urządzenie i rozpocznij odzyskiwanie hasła
metodą bruteforce
Może to zając trochę czasu w zależności od hasła, które starasz się złamać, ponieważ urządzenie "wpisuje" kody w
następujący sposób:
- 0001
- 0002
- 0003
- 0004
- 0005
- i tak dalej, aż do 9999
Trwa to około 6 sekund na próbę, tak więc w najgorszym przypadku może to potrwać nieco ponad 16,5 godziny

Jak używać IP-BOX?

1.Przejdź do interfejsu wybierania numeru i wpisz "112"
2.Naciśnij przycisk HOME, aby powrócić do ekranu z komunikatem "przesuń by odblokować"br>
3.Dotknij przycisk klawiatury
4.Przesuń ekran w górę aby dostać się do klawiatury numerycznej
5.Następnie pojawi się zielony pasek na górze ekranu informujący o tym, że linia jest zajęta

6.Dotknij zielony pasek wskazujący aby wrócić do interfejsu wykonywania połączeń. Na środku ekranu znajduje się
książka adresowa
7.Naciśnij klawisz powrotu (HOME) i dotknij książkę adresową, aby uzyskać dostęp do "sytuacji nieskończonego
odblokowania"
8.Podłącz IP-BOX'a do telefonu i umieść czujnik na ekranie, następnie naciśnij czarny przycisk na urządzeniu by
rozpocząć proces odblokowania

INFORMACJA: Jeśli bateria w Twoim telefonie rozładuje się podczas procesu łamania hasła:

Jeśli Twój iPhone podczas próby łamania hasła rozładuje się, IP-BOX również automatycznie się wyłączy.
Można ponownie uruchomić proces, po uprzednim naładowaniu telefonu i ponownym podłączeniu IP-BOX'a
Naciśnij przycisk START 2 razy, a licznik uruchomi się od kodu, przy którym liczenie zostało przerwane przy
wcześniejszej próbie

Wideo obrazujące działanie IP-BOX'a i proces odblokowania za jego pomocą:

Zestaw zawiera:
- IP-BOX (wersja V2)
- kabel dla iPhone 5
- kabel dla iPhone 4
- kabel Mini USB
- kable z sensorem
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