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Kredyty BB5 SL2 (S60) dla MT-Box

Kredyty BB5 SL2 (S60) dla MT-Box - 10 szt umożliwiają odblokowanie najnowszych telefonów BB5+ (platforma S60)

takich, jak 5320, N96, N95 8Gb, E51, 6220c i innych w parę sekund. Do korzystania z logów potrzebujesz zwykłego MT-boxa

i kabla Fbus.

UWAGA: Do usunięcia simlocka potrzebne jest połączenie internetowe. 1 telefon to 2 kredyty SL2. Kredyty aktualnie

sprzedawane są w pakietach po 10 kredytów.

Jest to usługa realizowana zdalnie i nie wiążą się z nią żadne koszty wysyłki przy wybraniu opcji Płatności Online czy też

przedpłaty na nasz rachunek. Po otrzymaniu płatności prześlemy login i hasło do konta z kredytami MT-Box.

Obsługiwane modele:

Nokia 5320 XpressMusic

Nokia 5800

Nokia 6110

Nokia 6120 classic

Nokia 6121 classic

Nokia 6124 classic

Nokia 6210 Navigator

Nokia 6210 Navigator

Nokia 6210 Navigator

Nokia 6210 Navigator

Nokia 6220 classic

Nokia 6290

Nokia 6650 Fold

Nokia E51

Nokia E63

Nokia E66

Nokia E71
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Nokia N78

Nokia N81

Nokia N81 8gb

Nokia N76

Nokia N79

Nokia N85

Nokia N82

Nokia N95 8gb

Nokia N96

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Gdzie znajdę oprogramowanie do tych logów ?

Odpowiedź: Proszę używać oprogramowania v1.55.5 lub wyższego. Oprogramownie w pierwszej kolejności będzie

poszukiwac karty Dejana - jeżeli jej nie znajdzie, będzie próbować uzyskać dostęp do unlocka poprzez GT server.

Pytanie: Gdzie znajdują się dane do wprowadzenia loginu i hasła ?

Odpowiedź: Znajdziesz je w zakładce "GT server", proszę podać tam login i hasło, a następnie kliknąć SAVE

Pytanie: Czy MTBOX musi posiadać aktywną opcje unlocka bez TestPointów dla BB5 ?

Odpowiedź: Nie - możesz posiadać zwykłego MT-BOXa bez żadnej dodatkowej aktywacji i możesz używać tych logów.

Pytanie: Czy mogę używać MTBOX SE lub MT BOX Siemens do odblokowania SL2 ?

Odpowiedź: Tak o ile posiadasz nadal aktywną TRIAL w tych Boxach dla oprogramowania Nokii.

Pytanie: Gdzie zapisywane są kody odblokowujące do telefonu ?

Odpowiedź: C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\bb5hash\codes.ini

Pytanie: Mój telefon nie przechodzi w Local Mode ?

Odpowiedź: Prosimy o sprawdzenie kabli oraz podpięcie ładowarki ACP12 do MT-boxa

Pytanie: Jak odczytywać "Profile bits" przy odczycie telefonu ?

Odpowiedź: Jest to ważna operacja, którą bezwzględnei należy wykonać przed próbą unlocka - nieodczytanie tych informacji

może skutkować utratą kredytu ponieważ podaje ona informacje na temat licznika błędów klawiatury i Fbusa do

wprowadzenia kodów. W większości przypadków jest to 0 lub 8, ale może mieć wartości, takie jak 3,7,B,F - w tym przypadku

telefon ma zablokowaną możliwość odblokowania zarówno poprzez kod z klawaitury czy też Fbus i próba jego odblokowania

skończy sie utratą kredytów.

Pytanie: Jak sprawdzić zatem wartości "Profile bits" ??

Odpowiedź: Podłącz kabel Fbus, kliknij Phone info - następnie klawisz Simlock State

Pytanie: Co jeżeli Profile bits są w porządku, ale telefon nadal nie jest odblokowany ?

Odpowiedź: Przeflashuj telefon na GENERIC z zaznaczoną opcją SET to Factory defaults, następnie dokonaj unlocka

ponownie. Kredyty z tegu tytułu nie zostaną pobrane, ponieważ była już próba unlocka tego telefonu na serwerze.

Komplet zawiera:

- login i hasło do 10 kredytów (5 telefonów) MT-BOX SL2

- faktura
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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.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

