
KARTA 2 1 MULTI-COMW

Karta aktywacyjna iPhone/iPad

Karta testowa dla Motorola/SonyEricsson

Bezproblemowe przeprogramowanie IMSI

Karta pozwalająca na bezproblemową aktywacje iPhone

4/iPad* jak też iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS

Umożliwia dostanie się do menu telefonu - funkcja

przydatna w SETool do simlocka z PNX czy tez

DB2012/DB2020

Do aktywacji iPhone/iPad wymagane jest zaprogramowanie

karty SIM pod konkretnego operatora z którego pochodzi

urządzenie. Dzięki temu mimo nowych zabezpieczeń Apple

nadal możliwa jest aktywacja !

Wycinarka kart SIM do Micro SIM

dla Ipad/Iphone

Pump It Up

Adapter micro SIM -> SIM v2

Narz dzia do demonta u iPhone

2G/3G, iPod, NDS, PSP

ę ż

W O F E R C I E T A K Ż E :



Specyfikacja

1. Karta testowa dla Motorola/SonyEricsson:

2. Karta aktywacyjna iPhone/iPad

3. Programowanie karty SIM pod konkretny IMSI

Umożliwia dostanie się do menu telefonu - funkcja przydatna

w SETool do simlocka z PNX czy też DB2012/DB2020.

-omija simlock i umożliwia dostanie się do menu aparatu. np.

w modelu SPV C500 konieczne jest wejście do menu telefonu

przed zdjęciem simlocka i nie jest to możliwe bez tego typu

karty.

- umożliwia flashowanie modeli BB5 poprzez oryginalne

oprogramowaniem NSU (Nokia Software Updater) wystarczy

posiadać 2 kable USB - DKU-2 (CA52) oraz zwykły mini USB

(DKU-2). Odpada wtedy konieczność stosowania kabli

serwisowych Fbus. Nie każdy jednak wie, że aby przeflashować

telefon BB5 konieczne jest włączenie telefonu z kartą SIM i

ustawienie profilu ogólnego. Dotyczy to głównie modeli 6630,

6680, N70, N73, N95, N80, N90, N91 itp. Jeśli telefon ma

simlocka i nie posiadamy oryginalnej karty SIM z pomocą

przychodzi karta 3w1.

- działa również jako karta testowa Motorola czyli tzw. TEST

CARD (stwarza Ci możliwość sprawdzenia wersji oprogra-

mowania, wyświetlenia/zmiany kodu użytkownika, wyświe-

tlenia/zmiany kodu zabezpieczającego oraz sprawdzenia

IMEI'a w telefonach Motorola).

Wchodzenie w tryb TESTOWY

1) Włóż dostarczaną kartę SIM do tel. komórkowego

2) Włącz telefon

3) Wciśnij # i przytrzymaj przez kilka sekund

Karta pozwalająca na bezproblemową aktywacje iPhone

4/iPad* jak też iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS (wszystkie

wersje wliczając 4.0.1 i 3.1.3). Wystarczy zamontować kartę w

telefonie, połączyć się z iTunes i dokonać aktywacji - bez

znaczenia z jakiej dystrybucji jest iPhone. Karta umożliwia

dostanie się do menu telefonu - dzięki czemu bez problemu

mozesz korzystać z Wi-Fi czy też odblokować telefon.

Do aktywacji iPhone/iPad wymagane jest zaprogramowanie karty

SIM pod konkretnego operatora z którego pochodzi urządzenie. W

tym celu należy pobrać oprogramowanie z naszego serwera:

support.multi-com.pl ( ). Po zamontowaniu karty

SIM w programatorze i uruchomieniu aplikacji, w oknie IMSI

podajemynumerswojegooperatora,następniewybieramytypkarty

(2in1 normal), która ma być zaprogramowana. Ostatnia czynność to

dokonanie aktywacji poprzez wciśnięcie przycisku "Activation

Operator Network Code". Aby można było ponownie wykorzystać

posiadaną kartę SIM, należy przywrócić jej oryginalny numer IMSI:

080910101032547698 - ca ra wygląda identycznie jak w

przypadkuprogramowaniakartypodkonkretnegooperatora.

Dodatkowo:

3W1_MULTI-COM

ła procedu

Jeśli iPhone wyświetla komunikat „SIM Locked

Insert an unlocked and vaild SIM to active iPhone”

lub „iTunes” należy:

- zaprogramować karte SIM

- zamontować karte SIM 2w1 w iPhone,

- włączyć iPhone,

- zainstalować oprogramowanie iTunes na komputerze

- podłączyć włączonego iPhone do komputera i

zainstalować telefon w systemie (komputer musi być

podłączony do sieci Internet),

- uruchomić iTunes, program automatycznie wykryje

telefon i rozpocznie aktywacje. Po aktywacji program

poprosi o rejestracje telefonu, wykonanie jej nie jest

konieczne.

Po skończonej aktywacji na iPhone wyświetli się menu

telefonu z dostępem do wszystkich aplikacji.

W niekt rych przypadkach po sko czonej aktywacji i

w o eniu w asnej karty S do telefonu zg osi si ona

jako nieaktywna Wykryto inna karte SIM w celu

rozwi zaniu problemu nale y powt rzy ca

operacje od pocz tku ale po sko czonej aktywacji tj

komunikacie Slide To Unlock wyj karte SIM wej

na strone

naci n Jailbreake i poczek a proces zako czy si

Po tym b dziemy mogli zainstal Cydie i dokona

jej aktualizacji Dodajemy w niej r d o

a po instalacji pakiet

Hacktivation Patch Nast pnie

Ultrasn0w do odblokowania telefonu
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Jailbreakme modmyi com

http cydia pushfix info

UWAGA

*tylko karta w wersji microSIM

Powyższe opracowanie podlega ochronie prawem autorskim . Ustawa o prawie

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 1994-02-04 (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z

pó n. zm.)

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na tej stronie s zastrze one przez

swoich w a cicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy

handlowe, slogany s w asno ci odpowiednich firm i s chronione

mi dzynarodowymi przepisami o prawach autorskich, i u yte s tylko w celach

informacyjnych.
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