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Aktywacja MXKEY SL3 UNLIMITED

Aktywacja MXKEY SL3 UNLIMITED to aktywacja umożliwiająca nielimitowany unlock dla telefonów Nokia SL3 bazujący na

metodzie Bruteforce. Z racji wykorzystania swojego komputera i jego mocy obliczeniowej do generowania kodu nie jesteś już

uzależniony od firm zewnętrznych. Aby mieć możliwość nielimitowanych operacji bez kredytów potrzebujesz wykupić

odpowiednią aktywację - usługa aktywacji polega na doładowaniu 100 specjalnych kredytów SL3 do klucza MxKey na

podstawie numeru SN.

AKTYWACJA NIE JEST ZWIĄZANA Z ZADNYMI KOSZTAMI ZA WYSYŁKĘ - JEŻELI CHCESZ JĄ OTRZYMAĆ SZYBKO i

BEZ ZBĘDNEGO OCZEKIWANIA WYBIERZ NA NASZEJ STRONIE FORMĘ PŁATNOŚCI ONLINE TYPU MTRANSFER,

INTELLIGO, BZWBK24 I INNE, A AKTYWACJĘ OTRZYMASZ NIEZWŁOCZNIE. 

AKTYWACJA JEST JEDNORAZOWA - PO JEJ WYKUPIENIU MOŻESZ GENEROWAĆ KODY BEZ LIMITÓW. METODA UNLOCKA SL3

OPIERA SIĘ NA TAKIEJ SAMEJ ZASADZIE JAK W INNYCH URZĄDZENIACH TJ. NA ODNALEZIENIU KODÓW ZA POMOCĄ

METODY BRUTEFORCE - Z TYM WYJĄTKIEM, ŻE OPERACJE, KTÓRE WYKONYWAŁ TERAZ SERWER ZEWNĘTRZNY WYKONUJE

NASZ KOMPUTER LUB TEŻ SPECJALNIE DO TEGO WYDZIELONA MASZYNA W NASZEJ FIRMIE. Z TEGO POWODU CZAS

GENERACJI KODU WYNOSI OD 12 GODZIN DO NAWET 80 GODZIN W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEGO SPRZETU.

Obsługiwane modele:

 2690 (RM-635)

 2700 Classic (RM-561)

 2700c-2 (RM-561)

 2730 Classic (RM-578)

 2730c-1b (RM-579)

 3600 Slide (RM-352)

 3720 Classic (RM-518)

 3720c-2 (RM-518)

 5130 (RM-495)

 5130c-2 (RM-495)

 5130 XpressMusic (RM-495)

 5310 XpressMusic (RM-303)

 5730s (RM-465)
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 5730s-1 XpressMusic (RM-465)

 5800d-1 (RM-356)

 6300 (RM-217)

 6303 Classic (RM-443)

 6500 Slide (RM-240)

 6500 Classic (RM-265)

 E63 (RM437)

 E71-1 (RM-346)

 N97-1 (RM-505)

 N97-1 N97i (RM-505)

 N97-3 (RM-507)

 N97-4 (RM-555)

 N97-4 mini (RM-55

Obsługiwane HASHE (SL3 rootkey hash):

38F312750F686F9FC9B1B3778774A195

9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C

9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723

A5404AE83A594ECADEE532F0C236BFA6

BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1

CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE

E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14

F2D76DFAFD66C7F195F278417DF05888

F682624FFB08F6D955DBE7D9C0485084

FCB5C510AF7F09F313D9BDE85A707CC0

Screenshot z unlock SL3 BruteForce:

Wymagania:

- aktywny MxKey z aktywacja SL3

- nowa wersja MxKey suite v3.4 1.7

- min. komputer PC z kartą grafiki AMD/ATI HD-4XXX/HD-5XXX, lub NVIDIA z wsparciem technologii CUDA

- połączenie internetowe

Możliwości po aktywacji:

 unlock Nokia SL3 na zasadzie bruteforce - bez limitów/kredytów

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Jaki jest koszt i czas aktywacji ?

Odpowiedź: Aktywację w godzinach pracy naszej firmy wykonujemy w ciągu paru minut przy płatnościach Online (wkrótce

będzie możliwa automatyczna realizacja usługi). Koszt podany jest na naszej stronie i jest to koszt jednorazowy - po tej

opłacie użytkownik może odblokować nielimitowaną ilość telefonów.

Pytanie: Kupiłem MxKeya parę dni temu. Czy nie otrzymam jej za darmo jako nowy posiadacz klucza ?

Odpowiedź: O ile dokonałeś już aktywacji klucza przed oficjalnym updatem, to niestety nie - aktywacja w tym przypadku

jest dodatkowa, jeżeli jednak jeszcze nie rejestrowałeś/otrzymałeś klucza skontaktuj sie z nami.

Pytanie: Jak długo muszę czekać na generację kodu ?

Odpowiedź: Nie ma możliwości podania konkretnego czasu przy jednym telefonie przy korzystaniu z metody BruteForce.

Czas ten można skracać do kilkunastu godzin w zależności od sprzętu jaki posiadamy. Czasami możesz mieć szczęście i kod

może zostać wygenerowany w ciągu 4 godzin, a czasami 80 godzin. Poniżej producent podaje "średnie" czasy generacji kodu

przy 100 telefonach w zależności od posiadanej karty grafiki (w tym przypadku to właśnie GPU ma znaczenie)

ATI HD 5850: średnio 55 godzin na 1 telefon

ATI HD 5870: średnio 43 godzin na 1 telefon

ATI HD 5970: średnio 24 godzin na 1 telefon



Dual ATI HD 5970: średnio 12 godzin na 1 telefon

Pytanie: Dokonałem zakupu aktywacji - otrzymałem informacje, że jest ona gotowa - co dalej ?

Odpowiedź: Podłącz telefon i odczytaj go za pomocą "Scan Phone" jak dotychczas, aby upewnić się, że jest to SL3. Przejdź

do zakładki "IMEI & Security", a następnie "Online Logger". Kliknij "Login" - o ile Twój MxKey jest aktywny zostaniesz

zalogowany na serwer. Kliknij "Read Phones IDs" - dane z telefonu zostaną odczytane, a przy okazji program sprawdzi czy

HASH jest obsługiwany - plik o rozszerzeniu SHA zostanie zapisany w katalogu Data/SL3. Kilknij Start BruteForce i wybierz

plik. Po zakończonej operacji w tym samym katalogu znajdzie się plik z rozszerzeniem COD. W głównej aplikacji kliknij

"Calculate Codes", aby otrzymać kody - możesz je teraz ręcznie wpisać do telefonu lub też skorzystać z opcji "Send to the

phone".

Pytanie: Czy jest jakiś film pokazujący cały proces unlocka ?

Odpowiedź: Tak - film możesz obejrzeć na http://www.mx-key.com/sl3gpu.html

Komplet zawiera:

- aktywacja dla SL3 Unlimited MXKey (oparta na kredytach). Do aktywacji niezbędne jest połączenie zdalne przez

Teamviewer
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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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