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1.

XPIN CLIP
XPIN to urządzenie typu "Standalone" służące do odczytywania kodu blokady ekranu metodą bruteforce. XPIN
Clip potrafi odczytać Passcode (w urządzeniach z systemem iOS) jak także kod PIN/Backup PIN oraz kod znakowy
Pattern Lock w telefonach z systemem Android obsługującym funkcje OTG. Blokada ekranu hasłem jest bardzo
dobrym środkiem bezpieczeństwa w twoim telefonie. Jeśli jednak zapomnisz ten kod, ostatnim i jedynym
rozwiązaniem jest zresetowanie telefonu, które usunie wszystkie dane i przywróci urządzenie do ustawień
fabrycznych.

Z XPIN może korzystać jedynie prawowity właściciel urządzenia z którego chcemy
odczytać dane lub upoważniona osoba upoważniona przez właściciela w celu dostępu
do swoich danych jak także specjalnie do tego upowaznione służby. Za użytkowanie
urządzenia niezgodnie z obowiązującym prawem w celu omijania zabezpieczeń
producent nie ponosi odpowiedzialności.

2.

ZWRÓĆ UWAGĘ
W niniejszej instrukcji niektóre informacje zostały oznaczone w specjalny sposób, poprzez
umieszczenie ich w ramce oznaczonej piktogramem. Zwróć na nie szczególną uwagę:

W ten sposób oznaczyliśmy istotne informacje, związane z obsługą XPIN CLIP

W ten sposób oznaczyliśmy informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa,
których nieznajomość lub nieprzestrzeganie może prowadzić do sytuacji niosących
wysokie ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci a także uszkodzenia urządzenia.

3.

PRZECZYTAJ, ZANIM ROZPOCZNIESZ UŻYWANIE
Podręcznik ten zawiera wiele informacji bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obsługi
urządzenia. Musisz więc przeczytać go dokładnie zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, upewniając
się czy dobrze zrozumiałeś całą zawartość. W przeciwnym wypadku narażasz się uszkodzenia samego
urządzenia lub podłączanych do niego urządzeń.

Oprogramowanie wewnętrzne urządzenia XPIN CLIP prawdopodobnie nadal zawiera
błędy. Włożyliśmy wiele wysiłku w ich znalezienie, jednak należy założyć, że część
błędów nadal pozostała niewykryta. Błędy te mogą prowadzić do podawania przez
urządzenie nieprawidłowych danych podczas użytkowanmia. Jeżeli napotkasz na takie
problemy skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

4.

PARAMETRY TECHNICZNE
XPIN CLIP

5.

Procesor

ATMEL ATMEGA 2560

Sensor światła

50K-100K GL5539

Ekran

PCD8544 (Graficzny LCD 84x48)

Zasilanie urządzenia

5V DC z podłączonego telefonu

Zasilanie w trybie ładowanxia

+5V DC poprzez gniazdo USB B - max 2000 mA

Wymiary (dł. szer. wys.)

130 mm x 83 mm x 35 mm (D x S x W )

Waga

300g

Zakres temperatury pracy

+5⁰C +30⁰C

BUDOWA I OBSŁUGA URZĄDZENIA

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Gniazdo mini-jack do podłączenia sensora światła
Gniazdo USB A 3.0 do podłączenie telefonu/tabletu
Gniazdo USB B do podłączenia ładowarki jeśli korzystamy z opcji ”CHARGING”
Gniazdo do aktualizacji oprogramowania XPIN
Gniazdo IDC dla dodatkowych adapterów rozszerzających możliwość XPIN Clipa
Dioda zielona POWER – oznacza zasilanie urządzenia
Dioda czerwona DATA - wysyłanie kodów do telefonu/tabletu
Dioda pomarańczowa (CHARGE) - ładowanie telefonu przy włączeniu opcji „CHARGING”

I. Dioda niebieska (FOUND) - sygnalizuje odnalezienie kodu
J. 7 przycisków do sterowania
(lewo, prawo, góra dół): nawigacja po menu, sterowanie kursorem
- SET: edycja ustawień
- RUN: uruchomienia procesu
- BREAK: przerwanie procesu

Przycisk BREAK pełni podwójną funkcje, jeśli znajdujemy się w menu
urządzenia, wciskając ten przycisk włączymy podświetlenie wyświetlacza LCD.
Klip automatycznie wyłączy podświetlenie po wciśnięciu przycisku RUN tj.
przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania kodu PIN w celu oszczędzania
energii.

Po odnalezieniu kodu przez urządzenie oprócz zasygnalizowania tego niebieską
diodą, uruchomiona zostanie również sygnalizacje dźwiękową. Po znalezieniu
kodu aby całkowicie zakończyć proces i wyłączyć sygnalizacje świetlna i
dźwiękową, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk SET.

6.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA I WYBÓR SYSTEMU
Do podłączenia urządzenia służa dostarczane kable do telefonów – schemat podłączenia
znajdziesz poniżej:

Sposób podłączenia zlączem Lightining

Sposób podłączenia te. zlączem 40pin

Sposób podłączenia tel. kablem microUSB

Sposób podłączenia tel. kablem Charging

Po podłączeniu XPIN Clipa do telefonu, na wyświetlaczu w pierwszej kolejności
wyświetlony zostanie numer seryjny, ostatnio znaleziony kod PIN oraz wersja
oprogramowania. Aby przejść do menu i rozpocząć prace należy wcisnąć przycisk SET.
Po uruchomieniu XPIN Clipa podczas wyświetlania numeru seryjnego urządzenia,
można dokonać kalibracji kontrastu wyświetlacza przycisk do góry (jaśniejszy
kontrast) przycisk do dółu (ciemniejszy kontrast) po wcisnieciu przycisku SET i
przejsciu do głównego MENU, ustawienia kontastu zostaną zapisane.

Jeśli urządzenie po podłączeniu kabla i telefonu nie uruchomi się, prawdopodobną
przyczyną jest uszkodzony kabel. Wymień kabel na inny z zestawu a w razie
problemów skontaktuj się z producentem.

Menu XPIN Clip-a zostało podzielone na 3 segmenty w pierwszym wierszu na wyświetlaczu
mamy do wyboru system/urządzenie z którego chcemy odzyskać PIN tj:

1. iOS 7.x.x: 4 cyfrowy PIN ze wszystkich urządzeń opartych na
systemie iOS 7.x.x - iPhone, iPad oraz iPod

2. ANDROID PIN: 4-8 cyfrowy PIN ze wszystkich telefonów
opartych na systemie Android obsługujących OTG USB
(ustawienia uniwersalne)

3. PIN FOR HTC: 4-8 cyfrowy PIN z telefonów HTC opartych na
systemie Android obsługujących OTG USB

4. B.PIN 4.X FOR SAMSUNG: 4-8 cyfrowy zapasowy Backup PIN
dostępny po wprowadzeniu niepoprawnego wzoru PatternLock
w telefonach Samsung z systemem Android 4.x.x obsługujących
OTG USB

5. B.PIN 5.X FOR SMASUNG: - 4-8 cyfrowy zapasowy Backup
PIN dostępny po wprowadzeniu niepoprawnego wzoru
PatternLock w telefonach Samsung z systemem Android 5.x
obsługujących OTG USB
6. PIN FOR SONY: 4-8 cyfrowy PIN z telefonów Sony opartych
na systemie Android 4.3+ obsługujących OTG USB

7. PATTERN: kod znakowy PatternLock ze wszystkich telefonów
Android

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wyboru sytemu:

Pytanie: Mam telefon z systemem Android innej marki niż Samsung, HTC, Sony, którą opcje
powinienem wybrać?
Odpowiedź: Jeśli urządzenie nie znajduje się w menu, wybieramy opcje 2. ANDROID PIN

Pytanie: Mam telefon Sony z systemem Android niższym niż wersja 4.3, którą opcje
powinienem wybrać ANDROID PIN czy PIN FOR SONY?
Odpowiedź: ANDROID PIN – PIN FOR SONY przeznaczona jest dla systemów Android 4.3+,
choć mogą zdążyć się wyjątki i opcja PIN FOR SONY zadziała na niższej wersji.

Pytanie: Mam telefon Samsung z kodem PIN którą opcje wybrać?
Odpowiedź: Opcje drugą ANDROID PIN (może się zdarzyć, że ta opcja nie zadziała, niektóre
telefony Samsung posiadają błąd powodujący zawieszenie się nakładki wizualnej TouchWIZ
po kilkunastokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN)

Pytanie: Jaka jest szybkość wprowadzania kodów PIN, Backup PIN oraz PatternLock ?
Odpowiedź: W przypadku kodu PIN oraz kodu znakowego Patternlock oraz Backup PIN w
Androidzie 5.x jest to 5 prób co 30 sekund, w przypadku Backup PIN w Androidzie 4.x.x jest
to max 60-80 prób na minutę.

Pytanie: Czy występują jakieś ograniczenia dotyczące kodu znakowego PatternLock ?
Odpowiedź: W niektórych przypadkach wprowadzenie niepoprawnie 20-30 razy kodu
PatternLock skutkuje, uruchomieniem alternatywnego sposobu odzyskiwania i odblokowanie
tą metodą staje się niemożliwe. W telefonach Sony jest to "pytanie dodatkowe" (brak
wsparcia dla tej metody), w Samsungu jest to "kod zapasowy Backup PIN" - należy wybrać
opcje Backup PIN w zależności od wersji Systemu Android. Wszystkie telefony oparte na
"czystym" Androidzie bez nakładek producenta lub np. telefony HTC nie mają takich
ograniczeń.

7.

WYBÓR METODY ODZYSKIWANIA KODU
XPIN CLIP oferuje kilka metod odzyskiwania kodu blokady, opcje te dostępne są w drugim
wierszu na wyświetlaczu:

- RANGE: to 4 cyfrowy zakres – pierwsze 4 cyfry oznaczają od
jakiego kodu PIN chcemy rozpocząć poszukiwania, kolejne 4
cyfry oznaczają na jakim kodzie PIN chcemy zakończyć. Opcja ta
zezwala zarówno przeszukiwać kody rosnąco jak i malejąco,
jeśli PIN po lewej stronie będzie większy niż ten po prawej
wymuszamy przeszukiwanie malejąco jeśli odwrotnie rosnąco.
Dodatkowo po wciśnięciu przycisku BREAK urządzenie
zapamiętuje ostatnio sprawdzany kod PIN.
- MASK: 4 cyfrowa maska pozwala na przyspieszenie
odzyskiwanie jeśli znana jest nam co najmniej jedna cyfra kodu
PIN oraz jej pozycja.

-DATE: metoda ta opiera się na sprawdzaniu kodów które
mogą mieć charakter daty, aktualnie w dwóch konfiguracjach
DAY-MONTH (dzień-miesiąc) oraz MONTH-DAY (miesiącdzień), w każdej z opcji do przeszukania jest jedynie 365
kombinacji.
- POPULAR: metoda ta wykorzystuje listę najbardziej
popularnych 4 cyfrowych kodów PIN

- ADVANCED: metoda ta pozwala na sprawdzaniu kodów
większych niż 4 cyfrowe (maksymalnie 8) wraz z
wykorzystaniem maski do wyboru przeszukiwanie malejące
oznaczone literą D lub rosnące oznaczone literą I.

- PATHS (tylko dla opcji PATTERN) - jest to wybór długości
ścieżki do wyboru 4 i 5 punktowa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące metod odzyskiwania
Pytanie: Czy w metodzie MASK mogę wstawić znaną cyfrę na dowolnej pozycji?
Odpowiedź: Tak, Przykład: wiemy że druga cyfra kodu PIN to „1” zatem maska wyglądać
będzie następująco: X1XX – tym sposobem do sprawdzenia mamy jedynie 1000 kombinacji.
Pytanie: Co oznacza opcja np. 100-30% dla metody POPULAR?
Odpowiedź: Pierwsza liczba oznacza ilość sprawdzanych kodów czyli 100 oraz jaka jest
szansa że kod PIN znajduje się w wybranej puli najbardziej popularnych kodów w tym
wypadku jest to 30% szans.

Pytanie: Jak prawidłowo korzystać z metody ADVANCED?
Odpowiedź: Przykład: D_ _ _ 1XXXX – takie ustawienia oznaczają, przeszukiwanie malejąco
pięciocyfrowego kodu PIN, gdzie znana jest pierwsza cyfra, którą jest jedynka.

Pytanie: Chciałbym znalezć kod znakowy PatternLock więcej niż 5 punktowy, jak to zrobić ?
Odpowiedź: PatternLock więcej niż 5 punktowy do dodatkowa opcja, gdzie wygenerowana
lista ścieżek będzie wprowadzana z karty pamięci SD (wymagana aktywacja wraz z dostępem
do serwera oraz adapter).

Pytanie: Ile kombinacji posiadają kody 4 i 5 znakowe?
Odpowiedź: Odpowiednio ok. 1600 dla 4 punktowego i ok. 7000 dla 5 punktowego.

Pytanie: Jeśli przerwę proces czy muszę od nowa rozpocząć przeszukiwanie?
Odpowiedź: Aktualnie opcja rozpoczęcia przeszukiwania w miejscu przerwania dostępna jest
dla metody RANGE oraz PATTERN.

8.

KONFIGURACJA PARAMETRÓW
W trzecim wierszu na wyświetlaczu klipa XPIN dostępne są dodatkowe parametry
nadzorujące prawidłowość odzyskiwania kodu blokady:

CURSOR: w niektórych wpadkach do zatwierdzenia
wprowadzonego kodu PIN na telefonie wymagane jest
kliknięcie w odpowiedni przycisk, zazwyczaj „OK”.

SENSOR: (sensor światła) parametr odpowiedzialny za
zatrzymanie procesu odzyskiwania kodu PIN jeśli kod został
znaleziony.

TIMING: parametr odpowiedzialny za odstępy czasowe
między wprowadzanymi cyframi kodu PIN, zatwierdzeniem
całego kodu oraz czas potrzebny sensorowi światła na
wykrycie zmiany na wyświetlaczu telefonu.
CHARGING: Alternatywna opcja ładowania telefonu (opartych
na systemie Android) podczas procesu odzyskiwania kodu
blokady. Z uwagi na to, że odzyskiwanie może trwać
kilkanaście godzin dla 4 cyfrowego kodu PIN bateria w
telefonie w tym czasie może się rozładować, gdyż XPIN Clip
zasilany jest bezpośrednio z telefonu. Z uwagi na to, że nie
jest możliwe prawidłowe ładowanie telefonu i korzystanie z
opcji USB OTG w tym samym czasie, można wykorzystać
powyższa metodę.
SHIFT (tylko dla opcji PATTERN): jest to współczynnik
przesunięcia kursora, dla każdego telefonu będzie on różny,
jest to spowodowane faktem, że telefony posiadają różne
rozdzielczości i rożnie reagują na przyspieszenie ruchu
kursora, współczynnik ten ustawia się indywidualnie dla
danych potrzeb przez użytkownika.
SWIPE TEST (tylko dla opcji PATTERN): testowanie
prawidłowości przesunięcia kursora, za pomocą parametru
ustawionego w opcji SHIFT.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji parametrów
Pytanie: Jak ustawić kursor do zatwierdzania wprowadzanych kodów?
Odpowiedź: Po wciśnięciu przycisku SET status kursora zmienia się z DISABLED na ENABLED
od tego momentu za pomocą przycisków prawo/lewo/góra/dół możemy ustawić kursor w
wymaganym miejscu, po zakończeniu ustawiania wciskamy przycisk SET. Aktualnie parametr
wykorzystywany przy metodzie B.PIN 4.X FOR SAMSUNG oraz B.PIN 5.X FOR SAMSUNG.

Pytanie: Jak poprawie dobrać parametr opcji SENSOR?
Odpowiedź: Przykład: 300>500 – pierwsza liczba w tym przypadku 300 to aktualne natężenie
światła, sensor w całkowitej ciemności pokaże 0 a przy maksymalnej jasności 999. Znak >
oznacza zatrzymanie procesu jeśli wartość po lewej stronie czyli odczyt z sensora będzie
większy od ustawionej wartości tj. 500. Takie ustawienie oznacza przejście fragmentu
obszaru ekranu na którym został ustawiony sensor z ciemniejszego w jaśniejszy.

Pytanie: Jak poprawnie ustawić sensor światła na wyświetlaczu ?
Odpowiedź: Każdy telefon ma charakterystyczny układ ikon oraz interfejs w zależności od
producenta, dzięki temu możemy zlokalizować najlepsze miejsce dla sensora światła.
Przykładowo w telefonach Sony ikona aplikacji "menu" jest jasna i zlokalizowana na środku
na dole ekrany, w telefonach Samsung po odnalezieniu Backup PIN telefon automatycznie
wchodzi w zakładkę blokady ekranu, której tło jest czarne w Androidzie 4.X.X lub białe w
Android 5.X.

Przykładowe umiejscowienie jasnych ikony zaznaczone na czerwono, odpowiednio: Sony,
HTC, Samsung:

Pytanie: Co jeśli kod został odnaleziony ale przy próbie wpisania go telefon informuje że kod
jest niepoprawny?
Odpowiedź: Taki przypadek może mieć miejsce jeśli ustawimy ostatnią wartość w
prarametrze TIMING na zbyt krótką, wartość ta odpowiedzialna jest za czas jaki dajemy
sensorowi na odczyt jasności ekrany, niektóre telefony odblokowują sie natychmiastwo po
wprowadzeniu prawidłowego kodu, niektóre potrzebują nawet do 2 sekund, wiec sensor nie
jest wstanie wykryć zmiany i klip wprowadza kolejny kod, dlatego też w górnej cześci
wyświetlacza XPIN Clipa ynajduje sie napis "Prev" jest to poprzednio wprowadzany kod i w
tym przypadku powinnismy tego kodu użyć.
Przykład ustawienia parametru TIMING: 0.1-0.5-1.0 takie ustawienie oznacza 0.1 sekundy
pomiędzy prowadzanymi cyframi kodu PIN, 0.5 sekundy od wprowadzenia ostatniej cyfry
kodu pin do zatwierdzenia, 1.0 sekunda w oczekiwaniu na zmiany na wyświetlaczu jeśli kod
został znaleziony.

Pytanie: Jak działa metoda CHARGING ?
Odpowiedź: Metoda ta polegającą na tym, że po wprowadzeniu określonej liczby kodów PIN
następuje zatrzymanie procesu i ładowanie telefonu przez określony czas – do XPIN Clip-a
musi być podłączona ładowarka pod złącze USB B oraz telefon musi być podłączony do klipa
kablem ze złączem USB 3.0 (kabel z opisem CHARGE).
Przykład: 60MIN/2000PIN – po wprowadzeniu 2000 kodów PIN zatrzymaj sprawdzanie i
doładuj telefon przez 1 godzinę.

Szybkość ładowania zależy w dużej mierze od posiadanego aparatu jak także od
posiadanej ładowarki USB (nie załączona w koplecie). Zalecane ładowarki to 5V
1A (1000mA)

Opcja zalecana do telefonu gdzie bateria została wbudowana i nie ma możliwość
zapięcia się pod złącze baterii do telefonu

W zależności od długości ładowania wydłuża się również cały proces
odnajdywania kodu, tam gdzie jest to możliwe zalecamy podpięcie się pod złącze
baterii z zewnętrznego źródła. w tym przypadku parametr CHARGING
pozastawiamy wyłączony „DISABLED” i nie podłączamy żadnego dodatkowego
źródła zasilania pod złącze USB B do XPIN Clip-a.

Pytanie: Czy istnieje jakaś lista ze współczynnikami przesunięcia dla opcji SHIFT?
Odpowiedź: Aktualnie brak jest takiej listy – użytkownik musi sam wedle potrzeb
dostosować ten parametr.

Pytanie: Jak dokonać kalibracji współczynnika przesunięcia SHIFT?
Odpowiedź: Ustaw kursor na pierwszym punkcie PatternLocka, przejdź do opcji SWIPE TEST i
wciskając przycisk SET uruchom test, zauważysz że kursor przesuwa się raz w prawo raz w
lewo, jeśli kursor przejedzie z punktu pierwszego na drugi znaczy, że ustawienie jest
prawidłowe, jeśli kursor przesunie się dalej niż punkt drugi, wyłącz SWIPE TEST i zmniejsz
wartość SHIFT, ustaw kursor ponownie nie pierwszym punkcie i uruchom SWIPE TEST.

Pytanie: Jak ustawić poprawnie funkcje Pattern lub też PIN/BACKUPPIN ? Po wybraniu opcji
klip zaczyna rysować wzór pattern lub wpisywać kod na tapecie zamiast podczas prób.
Odpowiedź: Przed uruchomieniem XPIN Clipa, wprowadź ręcznie kilka razy downolny
kod/pattern do momentu aż na telefonie pojawi się informacje "spróbuj ponownie za 30
sekund", gdyż XPIN Clip po uruchomieniu wprwadza kod/pattern 5 razy i odczekuje 30
sekund, i musi mieć możliowść wprowadzenia kodu 5 razy bez wczesniejszego pojawienia się
komunikatu o zablokowaniu na kolejne 30 sekund.

5. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
XPIN CLIP ma możliwość aktualizacji wewnętrznego oprogramowania przy pomocy połączenia USB.

By dokonać aktualizacji oprogramowania:. W celu przeprowadzenia aktualizacji dostarczanej przez
producenta wykonaj następujące kroki:
1.Zapisz na dysku indywidualny (wygenerowany specjalnie dla Twojego urządzenia ) plik firmware
jaki otrzymasz od producenta bądź od dystrybutora.
2. Uruchom dostarczone oprogramowanie aktualizacyjne.
3. Podłącz urządzenie do gniazda USB wykorzystywanego do aktualizacji klipa (rysunek 5D)
(wymagany kabel USB A- USB A który nie jest w komplecie)
4. Uruchom oprogramowanie i postępuj według instrukcji podawanej na ekranie komputera.

6. OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się bezwzględnie z poniższymi informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest zabawką i należy trzymać z dala od dzieci. Dzieci nie są świadome zagrożeń i
niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą kontakt z urządzeniami elektronicznymi.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do prac do których zostało przeznaczone oraz tylko i wyłącznie
wewnątrz pomieszczeń.
- Nie podłączać do urządzenia innego napięcia niż zalecenie.
- Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w budowie urządzenia.

- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi substancjami płynnymi oraz nie
wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych, w środowisku
wilgotnym ani w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach Niezastosowanie się do
powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenia a używane w takich warunkach urządzenie
może nie działać prawidłowo lub spowodować zagrożenie.
- Nie podłączać do urządzenia innych nie dostarczanych przez producenta kabli/adapterów – może to
spowodować zagrożenie w postaci zwarcia a tym samym uszkodzenie urządzenia.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza,
że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do
odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji,
należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi
władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUCENTA
Producent:
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. 22-go Lipca 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

•
•
•
•
•

Telefon: +48 17 227 50 45, +48 17 227 00 25
Fax: +48 17 227 50 45 wew. 728, wew. 729
Komórka: +48 607 506 646
Infolinia: 0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w tej instrukcji są zastrzeżone przez swoich właścicieli.
Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe (jak Samsung, IOS, Iphone,
Ipad), slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione międzynarodowymi przepisami o
prawach autorskich a użyte są tylko w celach informacyjnych.

