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Klip Cyclone DCT4+ RSA

Klip Cyclone DCT4+ RSA to najnowszy klip dedykowany dla posiadaczy Cyclone Box i pozwalający na zmianę Cyclone boxa

w całkowicie samodzielne urządzenie działające bez użycia komputera. Dzięki klipowi możesz odblokowywać telefony DCT4+

w ciągu kilku sekund i kasować kod telefonu w DCT4/BB5.

Możliwości:

- unlock wszystkch telefonów DCT4+ w ciągu 2 sekund (wkrótce BB5)

- naprawa obszaru Simlocka w telefonach DCT4

- naprawa Contact Service w telefonach DCT4

- reset kodu użytkownika (DCT4, BB5) bez utraty danych użytkownika

- reset zablokowanego kodu bez utraty danych

WYMAGANIA: Do użycia klipa użytkownik musi posiadać Cyclone Box !

Jak podłączyć ?

1. Podłącz klipa do portu Diagnostic w Boxie Cyclone

2. Podłącz telefon do portu Service w Boxie

3. Podłacz zasilanie do klipa

4. Podłącz kabel USB z klipa do zasilania USB boxa

5. Box teraz działa w trybie Clip

Jak używać ?

Uzycie klipa jest bardzo proste - klawisz S1 służy do zmiany trybu pracy - klip syganlizuje tryb wolno migając odpowiednim

kolorem w zależności od wybranego trybu i tak:

Kolor czerwony: tryb Odczytu informacji / sprawdzanie połączenia z telefonem

Kolor zielony: tryb Unlocka tj. usunięcie simlocka

Kolor niebieski: tryb usunięcia kodu telefonu

Po wybraniu odpowiedniego trybu naciskamy klawisz S2 i czekamy na wynik w postaci szybko migającej zielonej diody. W

innym przypadku dioda będzie migać szybko na czerwono.

Komplet zawiera:

- klip Cyclone DCT4+

 

Kompatybilne urządzenia:

Advance Turbo Flasher ATF NITRO z aktywacją ATF Network

Cyclone Key

JAF Box bez pkey

MXBox HTI Thunder Full

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/klip-cyclone-dct4-rsa-p1758
/pl/advance-turbo-flasher-atf-nitro-z-aktywa-p1705
/pl/cyclone-key-p1951
/pl/jaf-box-bez-pkey-p1543
/pl/mxbox-hti-thunder-full-p2113
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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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