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Karta 3w1 (testowa, aktywacyjna iPhone, książka)

Karta 3w1 (testowa, aktywacyjna iPhone, książka)

Funkcja karty aktywacyjnej iPhone wymaga dokupienia czytnika pkey w celu zaprogramowania IMSI

macierzystej sieci. Czytniki do nabycia w naszym sklepie.

Karta posiada funkcje karty:

- aktywacyjnej iPhone

- testowej - np. do se toola

- do zapisu 4000 kontaktów - do tworzenia kopii zapasowej z telefonu

Funkcje karty aktywacyjnej iPhone (wymaga czytnika typu PKEY)

Karta pozwalająca na bezproblemową aktywacje iPhone 4/iPad (tylko karta w wersji microSIM) jak też iPhone 2G,

iPhone 3G, iPhone 3GS (wszystkie wersje wliczając 4.0.1 i 3.1.3). Wystarczy zamontować kartę w telefonie, połączyć

się z iTunes i dokonać aktywacji - bez znaczenia z jakiej dystrybucji jest iPhone. Karta umożliwia dostanie się do

menu telefonu - dzięki czemu bez problemu możesz korzystać z Wi-Fi czy też odblokować telefon.

Kompatybilność:

• iPhone 2G

• iPhone 3G

• iPhone 3Gs

Funkcje karty testowej: Każdy kto pracuje w autoryzowanym serwisie wie ile kosztuje oryginalna karta testowa Wavetec'a. Oferowany

produkt działa tak samo i można go nabyć za ułamek ceny oryginalnej karty. Karta omija simlock i umożliwia

dostanie się do menu aparatu. Np. w modelu SPV C500 konieczne jest wejście do menu telefonu przed

zdjęciem simlocka i nie jest to możliwe bez tego typu karty.

Karta omija simlock.

Umożliwia dostanie się do menu aparatu. Np. w modelu SPV C500 konieczne jest wejście do menu telefonu

przed zdjęciem simlocka i nie jest to możliwe bez tego typu karty.

flashowanie modeli Nokia BB5

Wystarczy posiadać 2 kable usb - dku2 (ca52) oraz zwykły mini usb (dke-2). Odpada wtedy konieczność

stosowania kabli serwisowych fbus. Nie każdy jednak wie, że aby przeflashować telefon BB5 konieczne jest

włączenie telefonu z kartą sim i ustawienie profilu ogólnego. Dotyczy to głównie modeli 6630, 6680, N70, N73,

N95, N80, N90, N91 itp. Jeśli telefon ma simlock'a i nie posiadamy oryginalnej karty sim - z pomocą

przychodzi karta testowa.

zmiana trybu USB (z pamięci masowej na dane-faxmodem)

Funkcja ta przydaje się do unlocka np. modelu SE P990. W tym telefonie musi zostać ustawiony tryb PcSuite.

Nie da się tego zrobić tzn. wejść w menu i dokonać zmiany bez oryginalej karty.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku nowych modeli tel. Motorola z kartą pamięci. Fabrycznym

ustawieniem jest pamięć masowa. Programy serwisowe typu MSS lub SmartClip nie 'widzą' takiego telefonu i
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konieczne jest dostanie się do menu i zmiana trybu USB z karty pamięci na DATA/FaxModem.

Karta oczywiście działą również jako karta testowa Motorola (starsze modele).

Opis funkcji dla starszych tel. Motorola:

Komendy:

19#

Wyświetla call processor s/w version - "CallProc xx.xx.xx"

571#

Resetuje telefon

58#

58xxxxxx#

Wyświetla kod zabezpieczający - "SECUR xxxxxx"

Zmienia kod zabezpieczający na xxxxxx

59#

59xxx(x)#

Wyświetla kod odblokowania - "LOCK xxx(x)"

Zmienia kod odblokowania na xxx(x)

60#

Wyświetla IMEI - "xxxxxxxxxxxxxxx"

01#

Wyjście z TEST MODE

Funkcje karty do zapisu 4000 kontaktów:

Karta posiada pojemność na 4000 kontaktów - tj. 16 książek tel. po 250 kontaktów każda. Karta nie wymaga telefonu

z systemem Symbian i pozwala na przenoszenie kontaktów pomiędzy różnymi modelami telefonów bez potrzeby

podłączanie do komputera. Ponadto karta pracuje w telefonie omijając blokadę simlock. Pozwala na wejście do menu

telefonu, skopiowanie książki (np. do zrobienia kopii zapasowej przed flashowanie i późniejsze przywrócenie po

serwisowaniu). Karta testowana była na telefonach: Nokia, Motorola, SonyEricsson, Samsung, Sagem.

4000 rekordów (16 grup po 250 rekordów), hasło 0000 Menu:Opis: Browse phonePrzeglądanie książek telefonicznych,

usuwanie i edytowanie kontaktów Shift phonebookPrzełączanie się między książkami tel. oraz wybór aktywnej grupy.

Za pomocą telefonu lub odpowiedniego oprogramowania komputerowego można odczytać kontakty z danej grupy.

Rename phonebookZmiana nazwy wybranej książki telefonicznej Change STP PINZmiana hasła dostępowanego do

'Super phone book'.
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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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