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LICENCJA I INFORMACJE DODATKOWE

Autor Licencja na publikację „Genie Universal Clip”
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. 22-go Lipca 31b
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-15-61-101
Tel. 172275045/172270025
Skype: Multi-COM
http://www.multi-com.pl
e-mail: biuro@multi-com.pl

Publikacja na licencji Freeware, brak możliwości 
udostępniania i rozpowszechniania bez zgody 
autora. Publikację legalnie mozna pobrać jedynie ze 
strony http://multi-com.pl z Działu Download, 
Umieszczenie publikacji na innym portalu niż wyżej 
wymieniony bez zgody autora oznacza naruszenie 
praw autorskich.

Informacje dodatkowe o publikacji

Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja tą  w postaci pliku danych, mogą Państwo pobierać wyłącznie do własnego 
użytku. Powielanie, przekazywanie instrukcji lub jej części (fragmentów) w jakiejkolwiek postaci innym osobom jest 
zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie instrukcji na nośniku 
filmowym,  magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich i może skutkować karą grzywny lub 
więzienia. Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje bez zgody autora są zabronione.

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na tej stronie są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy 
produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm 
i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich, i użyte są tylko w celach 
informacyjnych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i 
opisy nie zawierają braków lub błędów.  Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w instrukcji.
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Genie Universal Clip
Instrukcja obsługi wersja 1.0

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.

2. Instalacja sterowników urządzenia Genie Universal Clip oraz jego rejestracja.

3. Praca z Genie Universal Clip na komputerze PC (oprogramowanie GenieSuite).

• SL X REMOTE TOOLS

• DCT4PLUS UNLOCK

• DCT4/DCT4PLUS RPL

• PERMANENT MEMORY TOOL

• GENIE UPDATE CLIENT

• FTP SUPPORT TOOL

4. Praca z Genie Universal Clip jako samodzielnym urządzeniem.

• DCT4PLUS STANDALONE UNLOCKER

• BB5 NO TP

5. Obsługa telefonów Nokia za pośrednictwem oprogramowania Nokia Phoenix (FBUS)

6. Odtworzenie i aktualizacja zawartości karty SD z oprogramowaniem.

7. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego urządzenia Genie Universal Clip.

8. Odtworzenie  oprogramowania  wewnętrznego  urządzenia  Genie  Universal  Clip  po 

nieudanej aktualizacji.
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Wprowadzenie

Genie Universal Clip jest profesjonalnym, kompleksowym rozwiązaniem do obsługi telefonów 

marki  Nokia  w  zakresie  ich  naprawy,  odblokowywania,  zmiany  oprogramowania 

wewnętrznego,  zmiany  pakietów  językowych,  usuwania  problemów  z  zawieszaniem  się 

urządzeń oraz do resetowania ustawień, kalibracji itp. Jako jedyny na rynku posiada możliwość 

pracy  bez  komputera  PC  (odblokowywanie)  oraz  pozwala  na  korzystanie  z  oryginalnego 

oprogramowania Nokia Phoenix (bez konieczności stosowania żadnych cracków, patchy itp.)

Genie Universal Clip posiada kolorowy wyświetlacz, klawiaturę, wewnętrzny akumulator, slot 

karty Secure Digital (SD), pełnowymiarowy slot karty chipowej, port równoległy, 2 porty USB – 

(Host i urządzenie). Urządzenie posiada także własny interfejs FBUS, korzystający z najbardziej 

popularnych kabli 7 pinowych (standard JAF). Możliwe jest także podłączenie telefonu poprzez 

port USB.

  

Najnowsze  wersje  oprogramowania  dla  urządzenia  Genie  Universal  Clip  można pobrać  ze 

strony producenta pod adresem:

http://genieuniversal.com/downloads.html

Pakiet Genie Universal Clip zawiera:

• 1 urządzenie Genie Clip Universal (poprawiona wersja 2010)

• 1 zestaw zasilający (akumulator, przewód USB 2.0, zasilacz UK/EURO/US)

• 1 adapter standardu 7 pinowych kabli (zawiera przełącznik rezystancji BSI)

• 1 kartę SD o pojemności 2GB

• Półroczną gwarancję producenta
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Instalacja sterowników urządzenia Genie Universal Clip oraz jego rejestracja

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności urządzenia Genie Universal Clip na komputerze 

PC  należy  pobrać  najnowszą  wersję  oprogramowania  GenieSuite  oraz  sterownik  FLS-5  ze 

strony producenta urządzenia.

Oprogramowanie GenieSuite zawiera wszystkie niezbędne komponenty do komfortowej pracy 

z urządzeniem we wszystkich jego funkcjach.

Po pobraniu oprogramowania należy uruchomić plik GenieSuite1.12.exe

Należy nacisnąć przycisk Next

5



                                                                                                           

Należy  wybrać  katalog  docelowy  (zalecany  C:\Program  Files\GenieSuite)  oraz  nacisnąć 

przycisk Install.

Po prawidłowym zainstalowaniu oprogramowania GenieSuite należy zainstalować sterownik 

FLS-5.

W tym  celu  należy  pobrać  plik  fls_2_09_08.rar (lub  nowszy),  rozpakować  go  do  dowolnej 

lokalizacji oraz uruchomić z niego plik FLS-5Drv.exe
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Należy nacisnąć przycisk Next.
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Należy nacisnąć przycisk Next (brak konieczności sprawdzania oprogramowania WinTesla)
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Należy nacisnąć przycisk Next (brak konieczności sprawdzania oprogramowania Diego)

Po  prawidłowej  instalacji  pojawi  się  nowa  pozycja  w  obszarze  systemowym  Windows, 

informująca że urządzenie FLS-5 jest podłączone (lub nie) i jaki port COM reprezentuje. Należy 

włączyć urządzenie Genie Universal Clip, wybrać opcję Menu – Programs – Nokia, a następnie 

wybrać plik  FLS5.exe. Kolejnym krokiem, który należy wykonać jest podłączenie urządzenia 
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Genie Universal Clip do komputera PC za pomocą złącza Mini-USB. Komputer rozpozna nowe 

urządzenie  –  należy  skorzystać  z  automatycznej  instalacji  sterowników.  Po  prawidłowej 

instalacji  pojawi  się  pozycja  Flash  Device  Manager  informująca,  że  urządzenie  zostało 

podłączone (pokazuje również numer seryjny oraz numer portu COM).

 

Po instalacji sterowników urządzenie Genie Universal Clip musi zostać zarejestrowane. W tym 

celu należy włączyć urządzenie Genie Universal Clip (jeśli zostało odłączone),  wybrać opcję 

Menu – Programs – Nokia, a następnie wybrać plik FLS5.exe. Kolejnym krokiem, który należy 

wykonać jest podłączenie urządzenia Genie Universal Clip do komputera PC za pomocą złącza 

Mini-USB. Komputer powinien wykryć poprawnie podłączone urządzenie FLS-5.

Następnie należy uruchomić (na komputerze) oprogramowanie GenieSuite i wybrać opcję FTP 

Support Tool, a następnie Go Support. Operacja wymaga stabilnego połączenia z Internetem.

Numer  seryjny  urządzenia  Genie  Universal  Clip  zostanie  automatycznie  wyświetlony. 

Pozostałe dane należy uzupełnić.
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Należy wypełnić formularz  rejestracyjny oraz potwierdzić  jego wypełnienie  poprzez e-mail. 

Urządzenie zostanie zarejestrowane i będzie gotowe do działania. Od tej pory narzędzie  FTP 

SUPPORT TOOL będzie  służyć do pobierania plików ze strefy wsparcia (Support).  Można 

logować się na dwa sposoby:

• logowanie  z  podłączonym  przez  Mini-USB  urządzeniem  Genie  Universal  Clip  z 

uruchomionym programem FLS5.exe

• logowanie z użyciem nazwy użytkownika/hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.

Uwaga  –  standardowy  limit  pobierania  wynosi  5  plików na  dobę.  Jeśli  zachodzi  potrzeba 

zwiększenia limitu, należy wysłać wiadomość na ten temat do autorów Universal Genie Clip na 

adres support@genieuniversal.com
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Praca z Genie Universal Clip na komputerze PC (oprogramowanie GenieSuite)

Po uruchomieniu oprogramowania GenieSuite pojawia się powyższe okno z dostępnymi 

opcjami:

SL  X  REMOTE  TOOLS –  opcja  pozwala  na  uruchomienie  oprogramowania  do 

odblokowywania, naprawy, odczytu kodów z telefonów generacji BB5. Użycie opcji wymaga 

stabilnego połączenia z Internetem.

DCT4PLUS  UNLOCK –  opcja  pozwala  na  uruchomienie  oprogramowania  do 

odblokowywania telefonów generacji DCT4Plus.
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DCT4/DCT4PLUS RPL -  opcja pozwala na uruchomienie oprogramowania do generowania 

plików RPL dla generacji DCT4/DCT4Plus (naprawa uszkodzonych obszarów Security).

PERMANENT  MEMORY  TOOL -  opcja  pozwala  na  uruchomienie  oprogramowania  do 

manipulacji obszarem PM (Permanent Memory) w telefonach generacji BB5. Umożliwia także 

autoryzację tego obszaru (SX4) bez użycia serwera!

GENIE UPDATE CLIENT - opcja pozwala na uruchomienie oprogramowania do aktualizacji 

urządzenie Genie Universal Clip (karta SD i wewnętrzne oprogramowanie).

FTP SUPPORT TOOL -  opcja pozwala na uruchomienie oprogramowania umożliwiającego 

dostęp do strefy wsparcia (Support). Przy pierwszym uruchomieniu inicjuje proces rejestracji 

urządzenia Genie Universal Clip.

ONLINE  FORUM  SUPPORT –  opcja  otwiera  w  przeglądarce  oficjalne  forum  wsparcia 

urządzenia Genie Universal Clip.

EMAIL  SUPPORT –  opcja  umożliwia  dostęp  do  wsparcia  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej.
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SL X REMOTE TOOLS

Przy użyciu  oprogramowania SL X Remote  Tools  można odblokować lub naprawić  telefon 

generacji BB5. Główne cechy oprogramowania SL X Remote Tools to:

• Możliwość odczytu i wprowadzenia kodów odblokowujących ze wszystkich telefonów 

generacji BB5, łącznie z HASH 9DDB (z wyłączeniem formatu SL3) .

• Możliwość  naprawy  uszkodzonego  obszaru  SIMLOCK  w  telefonach  generacji  BB5 

(należy uprzednio sprawdzić na forum jakie telefony są aktualnie wspierane)

• Możliwość operacji w czasie rzeczywistym lub bazującym na plikach ASK/RPL

• Możliwość pełnej odbudowy obszaru SIMLOCK po pełnym wykasowaniu

• Możliwość utworzenia domyślnego „odblokowanego” pliku RPL

• Możliwość  utworzenia  blokującego  pliku  RPL  z  odczytanego  uprzednio  pliku 

simlock.bin

• Możliwość generacji kodów w procesie blokowania telefonu

• Możliwość odczytania statusu blokady SIMLOCK

• Generowane z serwera pliki RPL są zapisywanie do pliku jako kopia bezpieczeństwa 

Funkcje, które NIE SĄ obsługiwane przez oprogramowanie SL X Remote Tools

• Brak możliwości naprawy brakujących certyfikatów (zwłaszcza NPC)

• Brak możliwości naprawy certyfikatu NPC (IMEI 123456789012345)

W celu używania funkcji odczytu kodów nie wymagane jest posiadanie konta/kredytów. Dla 

operacji  ASK/RPL  należy  posiadać  konto  z  odpowiednią  ilością  kredytów.  Aktualne  ceny 

można zawsze znaleźć na forum lub w strefie wsparcia (Support).
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Aby móc poprawnie używać najnowszych wersji oprogramowania SL X Remote Tools należy 

się upewnić czy w urządzeniu Genie Universal Clip zainstalowana jest najnowsza wersja pliku 

log.smx.  Najnowsza  wersja  pliku  znajduje  się  w  katalogu 

C:\ProgramFiles\GenieSuite\Remotetools\Script i musi zostać zainstalowana na karcie SD w 

katalogu \Programs\Script

W  celu  uruchomienia  oprogramowania  SL  X  Remote  Tools  należy  w  pierwszej  kolejności 

uruchomić  log.smx.  Następnie  należy  podłączyć  urządzenie  Genie  Universal  Clip  do 

komputera za pośrednictwem kabla Mini-USB. W przypadku używania oprogramowania SL X 

Remote Tools po raz pierwszy wymagana będzie instalacja sterowników. Znajdują się one w 

katalogu C:\Program Files\GenieSuite\Drivers.

Następnie należy nacisnąć przycisk Connect.
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Następnie należy uzupełnić na zakładce  About pola  User Name oraz  Password właściwymi 

danymi konta. Opcja Check Credits pozwala na sprawdzenie stanu kredytów na koncie.
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Disconnect – opcja pozwala rozłączyć podłączone urządzenie Genie Universal Clip

Read Info – opcja umożliwiająca odczyt podłączonego telefonu

Kill Script – opcja umożliwiająca przerwanie wykonywanej operacji

Close – opcja zamyka oprogramowanie SL X Remote Tools

Read  .ask –  opcja  odczytuje  plik  ASK  z  podłączonego  telefonu  a  następnie  w  czasie 

rzeczywistym przelicza odpowiedni plik RPL (wymaga stabilnego połączenia z Internetem 

oraz pobiera odpowiednią liczbę kredytów).
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Write .rpl – opcja umożliwia zapis przeliczonego pliku RPL w podłączonym telefonie.

Self  Tests –  opcja  umożliwiająca  wykonanie  szeregu  testów  wewnętrznych  podłączonego 

telefonu (wynik w oknie poniżej przycisku).

Save simlock.bin when reading phone info – opcja pozwalająca zapisanie w pliku simlock.bin 

oryginalnego stanu blokady SIMLOCK.

Load simlock.bin when uploading .ask file to server – opcja umożliwia przeliczenie pliku RPL 

z oryginalną blokadą z pliku simlock.bin. Opcja także pobiera kredyty!

Use Server – do not save .ask file, do it realtime – opcja pozwala na automatyczne przeliczenie 

pliku RPL bezpośrednio po odczytaniu pliku ASK.

Skip  upload  of  SuperDongle  data –  opcja  umożliwia  pominięcie  zapisu  sekcji  pliku  RPL 

służącej do naprawy obszaru SuperDongle w podłączonym telefonie. Należy jej używać, gdy 

nie ma potrzeby naprawy tego obszaru.
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W przypadku potrzeby odczytania kodów odblokowujących podłączony telefon należy przejść 

na zakładkę Unlock. Operacje nie wymagają posiadania konta i kredytów – są darmowe.

Read Codes – opcja umożlwia odczyt kodów z podłączonego telefonu.

Code Upload – opcja umożliwia wprowadzenie uprzednio odczytanego kodu w podłączonym 

telefonie.

Use  Keypad  handler –  opcja  pozwala  na  automatyczne  wprowadzenie  kodu  tuż  po  jego 

odczytaniu.
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DCT4PLUS UNLOCK

Przy użyciu narzędzia DCT4/DCT4Plus Unlock Tool można w łatwy sposób odblokować lub 

ponownie zablokować telefony generacji DCT4/DCT4PLUS

Przed  rozpoczęciem  użytkowania  modułu  należy  dokonać  aktualizacji  oprogramowania 

wewnętrznego urządzenia Genie Universal Clip oraz jego karty SD do najnowszej wersji.

W  celu  uruchomienia  oprogramowania  DCT4/DCT4Plus  Unlock  Tool  należy  w  pierwszej 

kolejności uruchomić w urządzeniu plik  Geniep.exe. Następnie należy podłączyć urządzenie 

Genie  Universal  Clip  do  komputera  za  pośrednictwem  kabla  Mini-USB.  W  przypadku 

używania oprogramowania GeniePlus (Geniep) po raz pierwszy wymagana będzie instalacja 

sterowników. Znajdują się one w katalogu  C:\Program Files\GenieSuite\Drivers. Następnym 

etapem  jest  uruchomienie  modułu  DCT4Plus  Unlock  Tool  z  pakietu  oprogramowania 

GenieSuite.
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Należy podłączyć telefon DCT4/DCT4Plus do urządzenia Genie Universal Clip. W przypadku 

gdy telefon  nie  przejdzie  automatycznie  w tryb  Local lub  Test należy  włączyć  go  ręcznie. 

Następnie należy nacisnąć przycisk Scan aby odczytać status telefonu.

Należy nacisnąć przycisk  Install aby rozpocząć proces  odblokowania  lub  naprawy obszaru 

Security. W przypadku niepowodzenia należy skorzystać z opcji Manual.

Istotne uwagi:

• Należy się upewnić czy zastosowany kabel zapewnia stabilne połączenie.
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• Należy sprawdzić rezystancję linii BSI (zazwyczaj wartości 3,3K/5,1K/10K)

• Można pominąć opcję Power i przejść do opcji Scan a następnie Install tylko, gdy telefon 

automatycznie uruchamia się w trybie Local lub Test.

DCT4/DCT4PLUS RPL

Moduł  DCT4/DCT4PLUS  RPL  umożliwia  generację  pliku  RPL  w  celu  naprawy  obszarów 

Security  i/lub SIMLOCK w telefonach generacji  DCT4/DCT4PLUS. Po przeliczeniu plik RPL 

zostaje zapisany na dysku i  może być używany przez każdy program umożliwiający zapis 

plików RPL w telefonie. (MXKey, JAF, Phoenix itp.). Używanie modułu jest BEZPŁATNE.

W celu uruchomienia oprogramowania DCT4/DCT4PLUS RPL należy w pierwszej kolejności 

uruchomić  w  urządzeniu  plik  Nk4c.exe.  Następnie  należy  podłączyć  urządzenie  Genie 

Universal  Clip  do  komputera  za  pośrednictwem  kabla  Mini-USB.  W przypadku  używania 

oprogramowania DCT4 Calc (Nk4c) po raz pierwszy wymagana będzie instalacja sterowników. 

Znajdują  się  one  w katalogu  C:\Program Files\GenieSuite\Drivers.  Następnym etapem  jest 

uruchomienie modułu DCT4/DCT4PLUS RPL z pakietu oprogramowania GenieSuite.

Należy nacisnąć przycisk Connect.
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Należy podać numer IMEI oraz typ ASIC a następnie nacisnąć przycisk Calculate.

Plik RPL zostanie przeliczony i zapisany na dysku (można go zapisać dowolnym urządzeniem 

obsługującym format RPL np. JAF, MX-KEY itp.)
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PERMANENT MEMORY TOOL

Przy użyciu modułu PERMANENT MEMORY TOOL można w łatwy i prosty sposób odczytać, 

zapisać  oraz  przeprowadzić  pełne  wykasowanie  obszaru  PM  telefonu  generacji  BB5. 

Dodatkowo możliwa jest autoryzacja SX4 wymagana dla zapisu pól 1 oraz 309. W przypadku 

braku  działania  lokalnej  obsługi  karty  SX4  autoryzacja  użyje  zewnętrznego  serwera  – 

wymagane jest stabilne połączenie z Internetem.

W celu uruchomienia oprogramowania PERMANENT MEMORY TOOL należy w pierwszej 

kolejności  uruchomić  w  urządzeniu  plik  Fls5.exe.  Następnie  należy  podłączyć  urządzenie 

Genie Universal Clip do komputera za pośrednictwem kabla Mini-USB. Następnym etapem jest 

uruchomienie modułu PERMANENT MEMORY TOOL z pakietu oprogramowania GenieSuite.

Proszę nacisnąć przycisk Connect
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Oprogramowanie  wykryje  urządzenie  Genie  Universal  Clip  i  w  przypadku  wykrycia 

podłączonego telefonu automatycznie odczyta i wyświetli informacje na jego temat.

Read PM – opcja umożliwia odczyt obszaru PM z podłączonego telefonu

Write PM – opcja umożliwiająca zapis obszaru PM w podłączonym telefonie. (po jej wybraniu 

mamy także możliwość wyboru, które pola PM będą zapisane).

FULL  ERASE –  opcja  umożliwiająca  wykasowanie  obszaru  PM  z  podłączonego  telefonu. 

Należy używać z dużą ostrożnością.

SX4 AUTH – opcja pozwalająca na autoryzację zapisu pełnego obszaru PM (a dokładnie pól 1 i 

309). Opcja Local umożliwia użycie lokalnej karty SX4, natomiast Online wykorzystuje serwer – 

wymagane wtedy jest stabilne połączenie z Internetem.
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GENIE UPDATE CLIENT

Często zachodzi potrzeba zaktualizowania zawartości karty SD (nowe wersje programów). W 

celu przeprowadzenia  aktualizacji  należy włączyć urządzenie Genie Universal  Clip,  wybrać 

opcję  Mode,  a  następnie  wybrać  opcję  USB  Disk.  Kolejnym  krokiem  jest  podłączenie 

urządzenie za pośrednictwem kabla Mini-USB. Z oprogramowania GenieSuite należy wybrać 

opcję GENIE UPDATE CLIENT.

PRZED  rozpoczęciem  aktualizacji  karty  SD  mocno  zalecane  jest  wykonanie  kopii 

bezpieczeństwa poprzez skopiowanie zawartości za pośrednictwem standardowego czytnika 

kart SD i komputera.

Należy nacisnąć przycisk GetDrive.
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Następnie należy wybrać napęd, który odpowiada karcie SD urządzenia Genie Universal Clip.
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Następnie należy nacisnąć przycisk Update. Wymagane jest połączenie z Internetem!

Następnie należy zaczekać na zakończenie procesu i nacisnąć przycisk Exit.
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FTP SUPPORT TOOL

Aby  zalogować  się  do  strefy  wsparcia  (Support)  należy  uruchomić  w  urządzeniu  Genie 

Universal  Clip plik FLS5.exe,  a następnie podłączyć do komputera za pośrednictwem kabla 

Mini-USB. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji FTP SUPPORT TOOL z pakietu GenieSuite.

Należy nacisnąć przycisk GO SUPPORT.
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Praca z Genie Universal Clip jako samodzielnym urządzeniem

Cechą  wyróżniającą  urządzenie  Genie  Universal  Clip  jest  możliwość  pracy  bez  użycia 

komputera  PC.  Może  ono  być  zasilane  z  wewnętrznego  akumulatora  lub  zewnętrznej 

ładowarki/portu USB. 
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Po włączeniu zasilania wyświetli  się  ekran informacyjny z informacjami na temat  aktualnej 

konfiguracji urządzenia Genie Universal Clip (wersja oprogramowania, wersja płyty głównej 

oraz numer seryjny).

Tak  wygląda  główne  menu  urządzenia  Genie  Universal  Clip.  Opcja  Menu jest  dostępna 

poprzez  naciśnięcie  przycisku  Lewy Górny,  zaś  opcja  Mode poprzez  naciśnięcie  przycisku 

Prawy Górny.

Po naciśnięciu przycisku Menu pojawi się menu jak na zdjęciu powyżej. Wszelkie programy i 

skrypty znajdują się w katalogu Programs. Zawiera on podkatalogi Script, Nokia i Misc.
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W przypadku naciśnięcia przycisku Prawo w głównym menu istnieje możliwość przełączania 

się pomiędzy trybami pracy portu USB urządzenia Genie Universal Clip (tryb USB niezbędny 

do aktualizacji karty SD oraz tryb aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). 

Z lewej strony wybrany tryb pracy USB do aktualizacji karty SD, zaś z prawej tryb aktualizacji 

firmware.
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DCT4PLUS STANDALONE UNLOCKER

Aplikacja  DCT4PLUS  STANDALONE  UNLOCKER  dla  urządzenia  Genie  Universal  Clip 

pozwala odblokować telefony z generacji DCT4PLUS bezpośrednio bez użycia komputera. 

Modele obsługiwane przez wersję 0.3:

Nokia 1680c  - RM-394  06.82
Nokia 1680c2 - RM-395 wersja 06.82
Nokia 2323c  - RM-543 wersje 06.46, 06.75, 08.20
Nokia 2330c  - RM-512 wersje 06.46, 06.75, 08.20, 08.21, 09.55
Nokia 2330c  - RM-513 wersje 08.20, 08.21
Nokia 2320c  - RM-514 wersje 06.75, 08.20
Nokia 2600c  - RM-340 wersja 07.60
Nokia 2610   - RH-86 wersja 05.90, 07.04
Nokia 2610b  - RH-87 wersja 05.90, 07.04
Nokia 2630   - RM-298 wersja 07.60, 57.20
Nokia 2720f  - RM-519 wersje 08.20, 08.42
Nokia 2720   - RM-520 wersje 08.20, 08.42
Nokia 2760   - RM-258 wersja 06.82, 07.60
Nokia 2760b  - RM-259 wersja 06.82, 07.60
Nokia 2760   - RM-391 wersja 05.45
Nokia 5000   - RM-362 wersja 06.32
Nokia 7100s  - RM-438 wersje 05.22, 05.41, 06.31, 06.32

Wymagania:

Aby uruchomić aplikację STANDALONE DCT4PLUS UNLOCKER (4plus.smx) na urządzeniu 

Genie  Universal  Clip  wymagana jest  zainstalowana wersja  oprogramowania wewnętrznego 

minimum (v.0.0.0.183r). Jest ono dostępne w pakiecie instalacyjnym oprogramowania
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DCT4PLUS  Unlocker  (Windows),  które  można  pobrać  ze  strony  pod  adresem: 

http://www.genieuniversal.com/downloads/DCT4Plus.exe

Instalacja:

Należy pobrać plik instalacyjny oprogramowania DCT4PLUS UNLOCKER i uruchomić plik 

DCT4Plus.exe.  Należy  upewnić  się  czy urządzenie  Genie  Universal  Clip podłączone jest  w 

trybie USB (wybierz z głównego menu opcję Mode – USB Disk).

 

Należy nacisnąć przycisk Next.
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Ponownie należy nacisnąć przycisk Next.

W przypadku braku podłączonego urządzenia  Genie Universal  Clip w trybie  USB zostanie 

wyświetlony komunikat o błędzie. Należy ustawić urządzenie w tryb USB i kliknąć przycisk 

Retry.
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Po poprawnym wykryciu urządzenia Genie Universal Clip zostanie wyświetlona litera napędu 

karty SD, jej etykieta oraz numer seryjny urządzenia. Należy następnie nacisnąć przycisk 

Install. Rozpocznie się instalacja.

Po  zakończeniu  instalacji  należy  nacisnąć  przycisk  Finish.  Można  odznaczyć  opcję  Show 

Readme, aby nie wyświetlać pliku pomocy. Urządzenie przygotowane jest już do aktualizacji 

oprogramowania wewnętrznego (firmware).
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Aktualizacja  nie  jest  wymagana  jeśli  urządzenie  Genie  Universal  Clip  już  posiada  wersję 

0.0.0.183r lub wyższą.

Należy podłączyć oryginalny zasilacz 9V do urządzenia Genie Universal Clip. Aktualizacja nie 

rozpocznie  się  jeśli  będzie  on  odłączony  lub  będzie  podłączone  inne  źródło  zasilania 

(akumulator lub przewód USB). Następnie należy w głównym menu wybrać opcję Mode oraz 

Firmware Update. Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware).

Urządzenie wyświetli  komunikat "Updating Firmware..."  i  w ciągu 5-7 sekund nastąpi  jego 

ponowne  uruchomienie.  Wystąpienie  błędu  FILE  ERROR:7  oznacza,  że  uprzednio  w 

urządzeniu już znajdowała się aktualna wersja oprogramowania.

Uruchomienie oprogramowania DCT4PLUS STANDALONE UNLOCKER

Należy z głównego menu wybrać opcje Menu – Programs – Script – 4plus.smx
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W  przypadku  wykrycia  zbyt  niskiej  wersji  oprogramowania  wewnętrznego  zostanie 

wyświetlony  stosowny  komunikat.  Należy  wówczas  przeprowadzić  operację  aktualizacji 

opisaną wcześniej.

Procedura odblokowania telefonów generacji DCT4PLUS

Po uruchomieniu oprogramowania należy podłączyć telefon do urządzenia Genie Universal 

Clip.

 Rozpocznie się proces odblokowania:

Procedura zakończona – należy nacisnąć dowolny klawisz urządzenia Genie Universal Clip.
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BB5 NO TP

Przy użyciu oprogramowania BB5 NO TP można łatwo i szybko usunąć blokadę SIMLOCK z 

telefonów generacji BB5 bez użycia komputera.

Aby uruchomić aplikację BB5 NO TP należy z głównego menu wybrać opcje Menu – Programs 

– Nokia, a następnie uruchomić plik  BB5noTp.exe za pomocą klawisza  Lewy Górny (opcja 

Run).

Po  uruchomieniu  aplikacji  należy  nacisnąć  przycisk  Lewy  Górny na  urządzeniu  Genie 

Universal Clip. Pojawi się menu programu. 

 Za  pomocą  przycisków  Góra i  Dół można  przemieszczać  się  pomiędzy  opcjami.  Wybór 

pożądanej opcji jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku Prawo.
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Procedura odblokowania telefonów generacji BB5

Należy wybrać opcję Status i  potwierdzić  ją  klawiszem  Prawo.  Następnie należy podłączyć 

telefon w celu sprawdzenia komunikacji oraz odczytania danych o blokadzie SIMLOCK. (na 

przykładzie został podłączony telefon ze zdjętą blokadą (OPEN).

Następnie należy wyjść do menu programu (przycisk  Lewy Górny) i  wybrać opcję  Upload. 

Rozpocznie się automatyczna procedura odblokowania telefonu.
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W przypadku konieczności odblokowania większej ilości telefonów należy skorzystać z opcji 

Auto w  głównym  menu.  Po  zakończonym  procesie  odblokowania  podłączenie  kolejnego 

telefonu automatycznie rozpocznie jego odblokowanie.

Obsługa telefonów Nokia za pośrednictwem oprogramowania Nokia Phoenix (FBUS)

W celu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego telefonów Nokia (DCT4/BB5) urządzenie 

Genie  Universal  Clip  emuluje  oryginalne  urządzenie  firmy  Nokia,  które  obsługiwane  jest 

oryginalnym oprogramowaniem Phoenix. Dzięki temu nie ma przypadku, że dany telefon nie 

jest obsługiwany (oczywiści przy zastosowaniu najnowszej wersji oprogramowania Phoenix). 

Nie ma konieczności używania żadnych patchy, cracków lub podobnych rozwiązań.

Po  zainstalowaniu  oprogramowania  Phoenix  należy  zainstalować  odpowiedni  pakiet  z 

oprogramowaniem danego telefonu (Nokia Data Package –DP). Wszystkie najnowsze pakiety 

można pobrać ze strefy wsparcia urządzenia Genie Universal Clip.

Aby móc korzystać z oprogramowania Phoenix,  należy na urządzeniu Genie Universal Clip 

uruchomić  aplikację  FLS5.exe  (Menu –  Programs  –  Nokia  –  FLS5.exe),  a  następnie  należy 

uruchomić aplikację Phoenix na komputerze PC (ikona na pulpicie).
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Po uruchomieniu aplikacji Phoenix należy wybrać opcję File a następnie Open Product

42



                                                                                                           

W polu Type filter należy wpisać wewnętrzne oznaczenie podłączonego telefonu, aby zawęzić 

możliwości wyboru.  Model zawsze umieszczony jest na naklejce z numerem IMEI telefonu. 

Następnie należy zaznaczyć wybrany model i nacisnąć przycisk OK.
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Uruchomi się główne okno programu Phoenix.
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 Z menu Flashing należy wybrać opcję Firmware Update.
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Następnie należy wybrać opcję ... obok opcji Product Code. Pojawi się lista wariantów 

uprzednio zainstalowanego pakietu Nokia DP.
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Z rozwijalnej  listy należy wybrać pożądany wariant (pakiet  językowy, ustawienia operatora 

itp). a następnie wybrać opcję OK.
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Po  wybraniu  wariantu  należy  kliknąć  opcję  Refurbish.  Rozpocznie  się  proces  zapisu 

oprogramowania w telefonie.

 Po zakończeniu zapisu zostanie wyświetlony stosowny komunikat:

Można odłączyć telefon od urządzenia Genie Universal Clip.

Nie jest  zalecane korzystanie z innych opcji  oprogramowania Phoenix.  Wymagają one w 

większości  wypadków  dodatkowego,  specjalistycznego  sprzętu  firmy  Nokia  i  mogą 

spowodować uszkodzenie telefonu. Są to opcje dla bardzo zaawansowanych użytkowników, 

którzy wiedzą jak je poprawnie wykorzystać.
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Odtworzenie i aktualizacja zawartości karty SD z oprogramowaniem.

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia karty istnieje możliwość jej odtworzenia (stworzenia 

nowej karty). Należy do tego celu użyć markowej karty SD o pojemności 1GB lub 2GB (nie 

większych! – są to  karty SDHC nieobsługiwane przez urządzenie Genie Universal  Clip).  W 

przypadku  braku  kopii  zapasowej  karty  SD  należy  wysłać  wiadomość  e-mail  z  numerem 

seryjnym  urządzenia  Genie  Universal  Clip  na  adres  support@genieuniversal.com.  W 

wiadomości zwrotnej zostanie przesłana zawartość karty w pliku ZIP. 

 

Procedura utworzenia nowej karty SD

• Należy włożyć kartę do zewnętrznego czytnika kart SD

• Następnie należy sformatować kartę w systemie plików FAT32 oraz nadać jej etykietę 

GENIE10xxxx,  gdzie  xxxx  to  4  ostatnie  cyfry  numeru  seryjnego  urządzenia  Genie 

Universal Clip

• Kolejną czynnością jest rozpakowanie zawartości pliku ZIP na kartę SD

• Po zakończeniu kopiowania należy włożyć kartę do urządzenia Genie Universal Clip 

Procedura aktualizacji karty SD

• Należy odłączyć akumulator oraz zasilacz od urządzenia Genie Universal Clip

• Podłączyć kabel Mini-USB do urządzenia oraz komputera PC

• W urządzeniu Genie Universal Clip należy wybrać opcję Mode a następnie wybrać opcję 

USB DISK – komputer wykryje urządzenie Mass Storage

• Należy następnie uruchomić GENIE UPDATE CLIENT z pakietu GenieSuite

• Należy wybrać opcję Get Drive, a następnie zaznaczyć kartę SD (GENIE10xxxx – FAT32) 

i nacisnąć przycisk UPDATE

• Rozpocznie się procedura aktualizacji karty SD
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Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego urządzenia Genie Universal Clip

Przed  aktualizacją  oprogramowania  wewnętrznego  należy  zaktualizować  kartę  SD  do 

najnowszej wersji wg instrukcji z poprzedniego rozdziału.

W celu aktualizacji  należy podłączyć oryginalny zasilacz 9V do urządzenia Genie Universal 

Clip.  Aktualizacja  nie  rozpocznie  się  jeśli  będzie  on odłączony lub będzie  podłączone inne 

źródło zasilania (akumulator lub przewód USB). Następnie należy w głównym menu wybrać 

opcję  Mode  oraz  Firmware  Update.  Rozpocznie  się  aktualizacja  oprogramowania 

wewnętrznego (firmware).

Urządzenie wyświetli  komunikat "Updating Firmware..."  i  w ciągu 5-7 sekund nastąpi  jego 

ponowne  uruchomienie.  Wystąpienie  błędu  FILE  ERROR:7  oznacza,  że  uprzednio  w 

urządzeniu już znajdowała się aktualna wersja oprogramowania.
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Odtworzenie oprogramowania wewnętrznego urządzenia Genie Universal Clip 

po nieudanej aktualizacji

W  przypadku  nieudanej  aktualizacji  oprogramowania  wewnętrznego  urządzenia  Genie 

Universal  Clip (firmware)  można je w łatwy sposób odtworzyć. Warunkiem jest  posiadanie 

oprogramowania w wersji minimum v0.186

Należy  sprawdzić  czy  w Menedżerze  Urządzeń  w Panelu  Sterowania  komputer  wykrywa 

urządzenie Genie Universal Clip jako GENIE DEVICE. W pozytywnym przypadku, urządzenie 

pracuje w trybie Recovery (niebieski ekran LCD) i może zostać łatwo naprawione.
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Następnie  należy uruchomić  najnowsze  oprogramowanie  SL X  REMOTE TOOLS z  pakietu 

Genie Suite i przejść na zakładkę About, a następnie nacisnąć przycisk UPDATE OS.
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Jeśli urządzenie jest poprawnie podłączone do komputera w trybie  Recovery rozpocznie się 

aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware). Na zakończenie powinien wyświetlić 

się poniższy komunikat:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów np. Error2, 0x12 należy uprzednio wykonać 

aktualizację/odtworzenie zawartości karty SD (najnowsza wersja) a następnie ponowić próbę 

odtworzenia oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu Genie Universal Clip (tylko w 

trybie Recovery).
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