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Universal SIM v2.0

Universal SIM v2.0 jest najnowszą kartą pozwalającą na ominięcie simlocka w telefonach Nokia, Samsung, LG, Sharp, NEC,

Motorola i kilku innych. Jeśli masz zablokowany telefon Nokia, najprostszym rozwiązaniem jest właśnie Universal SIM.

Wykonanie unlock'a jest bardzo proste, musisz tylko przygotować swoją kartę SIM pod Universal SIM poprzez jej nacięcie do

kształtu chip'a. Wtedy składasz obydwie kary do siebie i mocujesz w gnieździe karty SIM w telefonie. Dzięki emulacji

Universal SIM wykona już całą sprawę unlock'a za Ciebie.

Jest to najnowsza wersja kart v2.0 działająca z wszystkimi telefonami + specjalnie adaptowana do działania z Iphone 3G.

Zalety to niższy od poprzedniego procesor, cieńszy laminat i zaokrąglone rogi karty, aby nie doprowadzic do uszkodzenia

slotu.

Wszystkie karty sa wstępnie zaktualizowane w naszej firmie do najnowszej wersji oprogramowania v2.52 i są w trybie

Universal Enhanced Mode. W 90% przypadków taki tryb wystarcza dla Nokia, Motorola itp., lecz może byc niewystarczający

np. w przypadku SonyEricsson W200i (CID53). Nie wierz w oferty, które mowią że karta obsługuje wszystko bez żadnych

ustawień - jeżeli sprzedawca tak twierdzi, to najprawdopodobniej nigdy nie miał okazji przetestować takiej karty z wszystkimi

modelami albo działa na zasadzie "Sprzedać, zapomnieć". Jeżeli więc chcesz uniknąć problemów z gubieniem zasięgu,

dodatkowym wybieraniem w STK za każdym uruchomieniem telefonu określonych klawiszy, problemami logowania do sieci

itp. zastosuj się do naszej instrukcji, którą producent także opisał na swojej stronie. Jest to bardzo podobna sytuacja, jak w

urządzeniach do serwisu - tak jak nie ma jednego Boxa do wszystkich marek telefonów, który by sprawdzał się w każdej

sytuacji, tak też tryb Universal może być niewystarczający dla wszystkich marek. W tym celu producent Universal SIM

stworzył specjalne oprogramowanie, dzięki któremu możesz w łatwy sposób przystosować kartę Universal SIM do pracy z

daną marką telefonu. Jeżeli już wiesz do jakiego telefonu chcesz zakupić kartę, wskaż nam do czego mamy ja

zaprogramować - dzięki temu zaraz po otrzymaniu będziesz mógł korzystać z karty. Jeżeli wybór na markę jeszcze nie padł

wskaż tryb universal.

PAMIETAJ: W każdej chwili możesz podłączyć kartę do każdego czytnika kart i jednym kliknięciem przeprogramować

ustawienia karty na inne modele !!! Daje Ci to nieograniczone możliwości konfiguracji i wykorzystania tej samej karty nawet

przy zmianie marki telefonu !

Dlaczego Universal SIM:

karty są zaprogramowane wstępnie na tryb Universalny, jednak w każdej chwili możesz zmienić oprogramoanie używając

programu ze strony producenta i czytnika do kart, aby uaktualnić wersję oprogramowania - w przypadku innych kart innych

producentów musisz ja wyrzucić i kupić nowa

Universal SIM to karta umożliwiająca obejście blokady simlock bez ingerencji w telefon i jego oprogramowanie

aktualnie obsługuje 95% modeli telefonów na rynku - nowe modele dochodzą z każdym dniem

działa ze wszystkimi kartami 3G oraz Play

Zalety Universal SIM:

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/universal-sim-v2-0-p1489


Działa bez Test-Pointa, komputera, logów i kabli

Karty nie trzeba programować o ile chcesz pozostać przy trybie Universal - w momencie aktualziacji oprogramowania o nowe

modele możesz to zrobić sam w ciagu 10 sekund

Bez utraty gwarancji

Pewny, bezpieczny i tani sposób

Nie zakłóca komunikacji telefonu z siecią

Jest "niewidoczna" dla telefonu

Współpracuje z 1,8V 3V i 5V kartami SIM

Współpracuje z kartami SIM, o normalnym i odwróconym protokole transmisji

Jest wystarczająco cienka, by zmieścić się wraz z kartą SIM w większości telefonów.

Obslugiwane modele:

Alcatel: C550, OT210, OT801

Blackberry: 8700, 8800

Huawei: MT810, T7200, T2000, T868, T5700, C2800, C2606, C2860, 120

LG: U310, U300, U400, KG275, U250, B2050, U880, U890, KG130, KG800, KU580

Lobster: 485

MDA: Compact III

Motorola: A780, Z6, V3i, V575, V600, A780

Nokia: 1208, 1600, 3110c, 2310, 2610, 3250, 3500c, 5200, 5070b, 5300, 5310, 5500, 5610, 6080, 6085, 6070, 6110,

6120c, 6161, 6151, 6120, 6125, 6136, 6280, 6288, 6230, 6300, 6301, 6310i, 6500, 6500s, 6500c, 6822, 7500 Prism, 7373,

7390, E50, E51, E51-1, E60, E60-1, E61-1, E65, E70, E90, E90-1, N70, N72, N73, N76, N80, N81, N82, N93, N95, N95-1,

N95 8GB

Sagem: My-150x, My-220x, MyX6-2, W8

Samsung: X150, D600E, F600, P910, i600, Z170, Z240, J600, SC707, F900, Z370, C260, X640, X480, C450, U700, L760,

U600, J400, E420, A411, 705, 706, 707, 708, 709, E420

Sharp: 770SH, 904

Sony Ericsson: W200i, K618i, J100, K700, P990i, K770, K510, W200, V630, P1, K800, K550, J220, W300i, W580, K300,

W810i, T630, K310, Z310, W660

Siemens: A38, S68, C65, A50

SPV: SPV3000, M650

Toshiba: G500, G900, TS705, G900, TS705, 810, 811, 904T, 910T, TS705

Vodafone: V715, 810

ZTE: F150, F851, F850, F256, F252, F151

Informacje:

Oficjalne forum w języku angielskim dotyczacym kart - http://forum.gsmhosting.com/vbb/forumdisplay.php?f=467

Oficjalna strona producenta skąd możesz pobrać oprogramowanie - http://www.universal-sim.org/?page_id=11

Bardzo prosta aktualizacja karty do pracy z konkretnymi modelami jak AMOI i inne, jeżeli nie działają na

ustawieniach Uniwersalnych - wystarczy tylko uruchomić program i wybrać odpowiednią zakładkę np. Sagem

Po zakupie prosimy o podanie marki i modelu urządzenia, z jakim ma współpracować karta. W przypadku braku

takiej informacji prześlemy kartę z ustawieniami standardowymi, które mogą nie działać poprawnie.

Komplet zawiera:



- karta Universal SIM

- faktura
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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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