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SonyEricsson Clip 3.0

Klip unlock do telefonów Sony-Ericsson jest najlepszym klipem do zdejmowania blokady simlock bez użycia komputera

PC. Wystarczy parę sekund, aby pozbyć się simlocka.

Obsługiwane modele:

A2618, A2628

F500, F500i

K500, K500i, K700, K700i

P800, P900, P910, P910 RSA

R310, R320, R380, R520

S700, S700i

T20, T28, T29, T39, T65, T68, T68i, T200, T230, T300, T310, T610, T610 RSA, T630, T630 RSA

V800

Z200, Z600, Z600 RSA, Z1010

Cechy:

Obsługuje telefony z zabezpieczeniem RSA

Działa również ze starymi modelami np. T28

Czas operacji - 5 sekund

Bardzo łatwy w użyciu

Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani komputera PC

Nie wymaga zewnetrznego zasilania - zasilania pobierane jest z serwsiowanego telefonu :)

Wbudowany licznik ilości odblokowanych telefonów

Sposób użycia klipa:

Należy naładować baterię w telefonie do pełna.

Wyjąć kartę SIM z telefonu, włożyć baterę spowrotem (nie włączać telefonu). Podpiąć klipa do aparatu.

Zapali się jedna z diód i mignie, następnie zgaśnie i po ok. 10 sekundach zapali się ponownie. Po tym telefon się włączy.

Licznik odblokowanych telefonów:

Jeśli po odblokowaniu zaczekamy ok. 15 sekund, klip pokaże ilość zrobionych telefonów.

Jak odczytać ilość na podstawie migania diód LED:

Niebieska i czerwona = 1

Czerwona = 10

Niebieska = 100

Niebieska dioda znajduje się bliżej kabla, czerwona jest dalej od kabla. Na przykład: Czerwona dioda mignie 1 raz i obydwie

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/sonyericsson-clip-3-0-p480


diody migna 2 razy = oznacza to 10 + 2 = 12 telefonów.

Klip nie obsługuje telefonów z CID36. Jedynym sposobem sprawdzenia CID jest odczytanie tej informacji

poprzez kabel i program SE Client. Do pobrania z http://www.gsm-support.net/client.zip

Zdjęcie poglądowe (inna obudowa), klip jest leżakiem magazynowym i jest nie testowany.
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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.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

