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Kredyty MT-BOX BB5+ RAPS V3.02/3 PA SL2 9DDB 10 telefonów

Kredyty MT-BOX BB5+ RAPS V3.02/3 PA SL2 9DDB umożliwiają unlock za pomocą MT-Boxa Nokia takich telefonów, jak

5220, 5310, 6600F Fold, 6600S, 7210 Supernova, 7210 Supernova, 7510 Supernova, 7610 Supernova, N86_8MP. Usunięcie

simlocka odbywa się za pomocą kabla Fbus poprzez logi, a co za tym idzie wymagane jest połączenie Internetowe. Są to inne

logi niż Logi Griffin. Po zakupie logi przypisywane są do SN boxa.

Możliwości

- odblokowanie/zablokowanie/naprawa obszaru Simlock dla BB5 z wyłączeniem SL3 xx.xx SW

- kalkulacja RPL'a dla RAP3G oraz RAPIDO (bez watchdog oraz naprawy IMEI 123456-12-654321-x)

Informacje

Funkcje przycisku SL20_RPL(1 tel. 10 kredytów):

- Unlock/Lock/Simlock naprawa wszystkich telefonów Nokia BB5 (z wyłączeniem SL3 5X.XX)

- Naprawa polega na generowaniu RPL'a dla telefonów z procesorem RAP3G i RAPIDO

Funkcje przycisku genSX4 (1 tel. 12 kredytów):

- Naprawia obszar SuperDongle odpowiedzialny za autoryzację pm za pomocą SX4

- Unlock/Lock/Simlock naprawę wszystkich telefonów Nokia BB5 (z wyłączeniem SL3 5X.XX

- Naprawa polega na generowaniu RPL'a dla telefonów z procesorem RAP3G i RAPIDO

Obsługiwane modele BB5+ RAP3S hash 9DDBF:

 3600c

 5220 (RM-411)

 5310 (RM-303)

 5310-2(RM-304)

 6600F Fold (RM-325)

 6600S (RM-414)

 6600S-2 (RM-415)

 7210 Supernova (RM-436)

 7210 Supernova (RM-379)

 7310cb (RM-378)

 7310c (RM-379)

 7510 Supernova (RM-398)
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 7610 Supernova (RM-354)

 N86_8MP (RM-484)

Obsługiwane modele BB5+ RAPIDO - New v30/300/200:

 5800D (RM-356)

 5800D-1a (RM-427)

 5800D-1b (RM-428)

 E71-1 (RM-346)

 E71-2 (RM-357)

 E71-3 (RM-407)

 E71-5 (RM-462)

 E71-5 (RM-493)

 N96-1 (RM-247)

 N96-3 (RM-472)

 N96-5 (RM-297)

 N85-1 (RM-333)

 N85-3 (RM-334)

 N85-5 (RM-335)

 E63-1 (RM-437)

 E63-2 (RM-449)

 E63-3 (RM-450)

Wersje SL3 nie są obsługiwane!

Do usunięcia simlocka potrzebne jest połączenie Internetowe !

Tu możesz pobrać nowy program.

Dotychczasowe logi nie działają z tymi modelami. Nowe logi przeznaczone są tylko do nowych w/w telefonów.

Nowe logi nie są przyporządkowane do loginu + hasła tak, jak było to do tej pory - tylko do S/N boxa. W związku z tym

"dzielenie" się logami nie jest możliwe. Aby używać nowego programu z nowymi logami w zakładce GT serwer w polu login

oraz password trzeba wpisać SN boxa.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Jakiej wersji oprogramowania używać ?

Odpowiedź: Proszę używać oprogramowania GTR v2.1 lub wyższego.

Pytanie: Czy są to te same logi co dotychczas ?

Odpowiedź: Nie - są to logi przeznaczone tylko do nowych modeli - główna różnica polega na tym, że logi przypisywane są

do urządzenia, nie ma więc możliwości ich dzielenia jak to miało miejsce poprzednio.

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

Odpowiedź: Z racji tego, że logi są przypisywane do urządzenia bezpośrednio na serwerze klient nie otrzymuje żadnego

loginu i hasła, jak to miało miejsce poprzednio. Aby skorzystać z nowego programu uruchamiamy nową wersję i program jest

gotowy do pracy.

Pytanie: Jak sprawdzić ile nowych kredytów pozostało mi na koncie ?

Odpowiedź: Wchodzimy w zakładkę "GT server", w miejscu loginu wpisujemy: "boxlogin", w miejscu hasła "boxlogin" i

klikamy Save. Następnie klikając klawisz SL20 RPL serwer zgłosi 0/xxx (gdzie 0 oznacza OK a xxx liczbę kredytów, jaka nam

została).

Pytanie: Posiadam stare kredyty - czy za każdym razem muszę przepisywać login i hasło ?

Odpowiedź: Nie - w nowym programie 21 w miejscu GT server wpisujemy swoje stare dane, nowe logi są przpisane do

serwera, więc nie trzeba ich nigdzie wpisywać. Od teraz możesz korzystać z nowych i starych logów. Jeżeli chcesz sprawdzić

https://www.gsm-support.net/../download/MTB_NK_gtr20.rar


ile pozostało Ci starych logów, postępuj jak wyżej.

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

Odpowiedź: TAK - musisz posiadać Boxa z aktywacją BB5noTp oraz Bb5+.

Pytanie: Mój telefon nie przechodzi w Local Mode ?

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

Pytanie: Jak wygląda proces unlocka ?

Odpowiedź: Po uruchomieniu nowej wersji GTR i wpisaniu w loginie SN boxa, podlączamy telefon, odczytujemy go, a

następnie klikamy SL20RPL - po tej operacji mamy odblokowany telefon

Pytanie: Po kliknięciu SL20RPL proces przebiegł pomyślnie, ale telefon nie jest odblokowany - co teraz ?

Odpowiedź: RPL'a wygenerowanego przez program należy wgrać ręcznie do telefonu - w innym przypadku, jeżeli jeszcze raz

klikniemy Sl20RPL, program zabierze kolejne kredyty z konta. Plik RPL znajdziesz w katalogu MTBoxa

Pytanie: Jakie modele konkretnie są obsługiwane ?

Odpowiedź: RAP3S hash 9DDBF : 3600c, 5220, 7210c, 7310, 7510a, 6600s, 6600f, 7610s, RAPIDO : New v30/300/200

5800d, E71, N96, N85, E63!
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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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