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Simlock Nokia Orange Polska

Jest to usługa pozwalająca na zdjęcie simlocka z telefonów NOKIA z sieci Orange PL poprzez kod. Kod podawany jest na

podstawie numeru IMEI oraz operatora jaki sprzedał telefon. Numer IMEI można sprawdzić w telefonie poprzez wybranie na

klawiaturze *#06#. Do każdego numeru IMEI przyporządkowany jest jeden kod.

 UWAGA! Zanim złożysz zamówienie sprawdź stan licznika w telefonie.

Usługa dotyczy sieci: Orange Polska

Kod przesyłany jest drogą: e-mail

Czas realizacji usługi: 1-5 dni (z reguły do 48 godzin)

Jak sprawdzić stan licznika ? 

1. Pobierz i zainstaluj:

Nemesis Service Suite (NSS)

Przy instalacji wybierz Virual USB Device

2. Pobierz i zainstaluj

Nokia PC Suite

+ drivery do kabla USB

3. Podepinij telefon do komputera

4. Uruchom

Nemesis Service Suite (NSS)

5. W prawym górnym rogu kliknij "Scan for new device"

6. W zakładce "Security" kliknij Read

7. Kod sieci to: "MCC+MNC:"

8. Licznik kodów wpisanych z klawiatury to: "Key code count"

Stan licznika powinien wynosić 0. Jeżeli jest inny oznacza to, że już ktoś błędnie wprowadzał kod odblokowania. Jeżeli stan

licznika wynosi 3, to odblokowanie przy pomocy kodu jest już niemożliwe. Pozostaje odblokowanie poprzez box w serwisie.

Jak wprowadzić kod unlock w telefonach Nokia ?

Model : wszystkie modele Nokia

1. Włącz telefon bez karty SIM,

2. Wpisz "#PW+KOD+1#"

3. Telefon pokaże komunikat "SIM Restriction Off" I jest odblokowany.

Uwaga:

* Litera P pojawi się po 3-krotnym, szybkim wciśnięciu gwiazdki ( * )

* Litera W pojawi się po 4-krotnym, szybkim wciśnięciu gwiazdki ( * )

* Znak + pojawi się po 2-krotnym, szybkim wciśnięciu gwiazdki ( * )
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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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