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Uniwersalna karta aktywacyjna IMSI iPhone 2 3 3Gs 4 4s 5 /

iPad

Komplet aktywacyjny dla iPhone 2 3 3Gs 4 4s 5 / iPad to zestaw do aktywacji telefonów iPhone, na który składa się

najnowsza, specjalna karta nano SIM, programator do kart SIM do zapisu IMSI wraz z adapterami. Wystarczy zaprogramować

IMSI sieci na karcie za pomocą dostarczanego oprogramowania, zamontować kartę w telefonie iPhone lub iPad, połączyć się z

iTunes i dokonać aktywacji.

Karta umożliwia dostanie się do menu telefonu - dzięki czemu bez problemu możesz skorzystać z Wifi czy też odblokować

telefon. Karta i programator są wielokrotnego użytku

NA OBECNĄ CHWILĘ NASZA KARTA JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH UMOŻLIWIA BEZPROBLEMOWĄ AKTYWACJĘ IPHONE. ZE

WZGLĘDU NA ZMIANY NA SERWERZE APPLE WYMAGANE JEST PROGRAMOWANIE KARTY POD KONKRETNY IMSI -

UNIWERSALNE KARTY OFEROWANE W INNYCH SKLEPACH NIESTETY NIE DZIAŁAJĄ.

JEST TO JEDYNY TYP KARTY POZWALAJĄCY NA ZAPIS IMSI i ICCID.

Kompatybilność:

• iPhone 5

• iPhone 4s

• iPhone 4

• iPhone 3Gs

• iPhone 3

• iPhone 2

• wszystkie wersje OS włączając 4.2.1 oraz 3.1.3 i wyższe

W programie wystarczy wpisać MCC i MNC sieci, z której pochodzi iPhone (lista MCC+MNC dostępna na

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code), po czym wygenerować w programie IMSI na ich

podstawie i zapisać na karcie. Nie ma zatem potrzeby korzystania z innych programów w poszukiwaniu IMSI.

Ponadto nasza karta nie wymaga czystego systemu do instalacji sterownika od programatora, jak również

można ją programować pod Win7 64-bit.

Jeżeli potrzebujesz skorzystać z rozmiaru microSIM jak w iPhone 4, wtedy wyciągasz kartę z adaptera i

umieszczasz w przejściówce microSIM

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Chcę dokonać aktywacji iPhona, ale nie wiem na jaką sieć jest zablokowany ani nie mam oryginalnej karty - czy ten

produkt rozwiąże mój problem ?

Odpowiedź: Musisz wiedzieć z jakiej sieci pochodzi telefon - możesz to sprawdzić w samym telefonie ale dopóki jest jeszcze

aktywny, czyli na starszej wersji oprogramowania lub też odczytać z pudelka iPhone. Jeżeli nie posiadasz tej informacji, lecz

wiesz z jakiego kraju jest telefon, możesz metodą prób i błędów sprawdzić aktywację na każdej sieci z danego kraju (np. we

Francji jest 6 IMSI, czyli 6 prób). W innym przypadku aktywacja zajmie więcej czasu, lecz jest możliwa.

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/uniwersalna-karta-aktywacyjna-imsi-iphon-p1976
https://www.gsm-support.net/pl/uniwersalna-karta-aktywacyjna-imsi-iphon-p1976


Pytanie: Jak wygląda cały proces aktywacji ?

Odpowiedź: Wystarczy że zapiszesz na karcie właściwy IMSI, umieścisz kartę w telefonie, uruchomisz iTunes i połączysz się

z iTunes w celu aktywacji.

Komplet zawiera:

- karta aktywacyjna nanoSIM

- adapter nano SIM -> SIM

- adapter nano SIM -> Micro SIM

- programator

- oprogramowanie do pobrania z naszego serwera

- instrukcja obsługi
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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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