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Aktywacja BB5+ PA SL20 / DCT4+ UNLIMITED 9DDB dla

MT-BOX

MT Box Nokia może zostać zaktualizowany o opcjonalny moduł BB5 SL20 RPL z obsługą unlocka DCT4+.

Pozwala on na nieograniczony unlock nowych modeli BB5 SL20 bez testpointów i bez kredytów.

Proces aktywacji jest bardzo prosty i po otrzymaniu kredytów operacja zajmuje ok 1 minuty.

Jeśli box posiada aktywację BB5+ - prosimy wybrać 'Tak'. Przy takim wariancie otrzymasz 20 kredytów.

Jeśli box nie posiada aktywacji BB5+ - prosimy wybrać 'Nie mam' i wtedy otrzymasz 50 kredytów.

Róznica w cenie wynika z rabatu (30 kredytów) dla MT-Box'ów posiadających już aktywację BB5+.

Obsługiwane modele z HASH-em 9DDBF:

3600 Slide (RM-352)

5220 Xpress music (RM-411/410)

6600 Fold (RM-325)

6600 Slide (RM-414)

6600i Slide (RM-570)

7210 Supernova (RM-436)

7310 Supernova (RM-379/378)

7510a Supernova (RM-398/399)

7610s (RM-354)

6790s-1c (RM-599)

6790s-1b (RM-492)

Obsługiwane modele DCT4+ :

1202, 1661, 1662, 5030 i inne m.in. 2630, 2760 etc.

Możliwości:

- unlock (za wyj. wersji SL3)

- bezpłatny PEŁNY unlock DCT4+ obsługiwanych przez boxa

- relock dla modeli DCT4+

- naprawa SD*

*naprawa SD (gen SX4) - jest to naprawa obszaru SimLock i SX4 w RAP3 i RAPIDO (SL20). Pozwala to na naprawę telefonów

uszkodzonych przez inne boxy przy próbie unlocka. Przykładowo 5800, 7210, E71 restartujące się z powodu braku SX4.

- przywrócenie IMEI w DCT4 - koszt 2 kredyty na 1 telefon

Wymagane podanie nr seryjnego MT-Box'a przy zakupie tej aktywacji.

Jak aktywować moduł “BB5_SL20_STAND_RPL” przy użyciu MT box update tool:

• Pobierz i zainstaluj MT box update tool

• Podłącz MT Box'a do USB

• Uruchom MT box update tool v3.16 lub nowszy (nie używaj starszej wersji, gdyż nie będzie działać poprawnie)

• Wciśnij przycisk INFO, program odczyta informacje o MT Box i ilość posiadanych kredytów
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• Wciśnij przycisk “Check for Activation”

• Program połączy się z serwerem GT i wyświetli aktywacje dostępne dla Twojego MT Box'a

• Wybierz aktywację “BB5_SL20_STAND_RPL” i wciśnij przycisk OK

• Jeśli na koncie posiadasz 20 lub 80 kredytów (w zależności od posiadanej aktywacji BB5+) (Box Account), wtedy aktywacja

zostanie wykonana w parę sekund

• Prosimy zaczekać aż MT Tool wykona aktualizację boxa o moduł "BB5_SL20_STAND_RPL"

Wideo jak aktywować moduł "BB5_SL20_STAND_RPL” przy użyciu MT box update tool

Polecamy oglądać w pełnym oknie

Wideo jak działa naprawa SD

Polecamy oglądać w pełnym oknie
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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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