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Aktywacja R2-Blade dla MT-BOX

MT Box R2-Blade jest nową aktywację dla MT-Box i telefonów oparych o ULC2.

“R2-Blade” może zostać aktywowany na dowolnym MT-Box:

MT Box Nokia

MT Box SonyEricsson

MT Box RED – Siemens

Obsługiwane modele ULC2:

Huawei T156

Huawei T158

Vodafone 136

Vodafone 236

ZTE A66

ZTE A306

Możliwości:

Zdjęcie blokady simlock

Odczyt pełnego firmware'u telefonu

Automatyczna analiza firmware i utworzenie pliku patch do unlocka

Nie ma konieczności oczekiwania na update plików patch. Wystarczy odczytać firmware, a aplikacja utworzy patch

automatycznie

Automatyczna detekcja telefonu

GRATIS aktywacja modułu Red - MT Box Siemens

Prostota obsługi

Bezpłatne aktualizacje przez okres 1 oku

Wykorzystuje zaledwie 3% mocy procesora PC

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

Jak aktywować moduł “R2-Blade” bezpośrednio z programu R2-Blade:

• 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 działąć poprawnie)

• Wciśnij przycisk INFO, aby sprawdzić czy posiadasz 80 kredytów na "Box account" • Jeśli masz 80 kredytów na "Box

account", zamknij program MT Box update tool

• Odłącz i podłącz ponownie MT Box do USB

• Uruchom program “R2-Blade”

• Teraz program rozpozna podłączony MT Box i zaproponuje aktywację modułu "R2-Blade" za 80 kredytów

• Wybierz YES, jeśli chcesz aktywować moduł "R2-Blade" w swoim MT Box.

• Zaczekaj aż program zakończy proces aktywacji.

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/aktywacja-r2-blade-dla-mt-box-p1703
https://www.gsm-support.net/../download/mt-box/update-tool/


Jak BEZPŁATNIE aktywować moduł MT Box RED (Siemens):

 • Po poprawnej aktywacji modułu "R2-Blade" otwórz program MT Box update tool v3.16 lub nowszy

• Podłącz MT Box do USB

• Wciśnij przycisk Update

• Zaczekaj aż program zakończy proces

• Wciśnij teraz przycisk Info, aby zobaczyć informację jak poniżej:
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Wideo jak aktywować moduł "R2-Blade" bezpośrednio z programu R2-Blade

Polecamy oglądać w pełnym oknie

 

Jak aktywować moduł “R2-Blade” 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

• Wciśnij przycisk “Check for Activation”

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

• Wybierz aktywację “R2-Blade” i wciśnij przycisk OK

• Jeśli na koncie posiadasz 80 kredytów (Box Account), wtedy aktywacja zostanie wykonana w parę sekund

• Prosimy zaczekać aż MT Tool wykona aktualizację boxa o moduł "R2-Blade"

Wideo jak aktywować moduł "R2-Blade” przy użyciu MT box update tool

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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