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Mitsubishi Unlocking Clip

Mitsubishi Unlocking Clip jest klipem odblokowującym i naprawczym dla telefonów tej marki. Klip jest urządzeniem, które

umożliwia usunięcie blokady simlock lub usunięcie blokady telefonu w kilka sekund i to bez użycia komputera. Ta wersja klipa

pozwala nie tylko na odblokowanie telefonu, ale też na naprawę już uszkodzonego telefonu na skutek użycia innych

programów lub klipów. Całkowita mobilność klipa (nie wymaga baterii, ani komputera) jest niezastąpiona w terenie !

Obsługiwane modele:

M342i, M750

M341I, M720, M22I, M320, M330

Mars, Neptune, Sirius, Mystral, Odyssey, Aura and T-100 (MT-360)

Specyfikacja:

odblokuje każdy telefon Mitsubishi w przeciągu 2 sekund

otwiera 4 locki zamknięte poprzez inne programy lub urządzenia

naprawia nieaktywne częstotliwości (900 lub 1800 Mhz), które mogą zostać zdezaktywowane poprzez inne programy lub

urządzenia

naprawia SP Lock area oraz Security Zone uszkodzone przez niektóre programy

naprawia Contacts Service of Supplier (Contact Provider)

działa na każdym z wymienionych telefonów bez wzaględu na wersje oprogramowania

nie potrzebuje zasilania ani komputera do działania (zasilanie pobierane jest z baterii, a klip będzie funkcjonował nawet przy

całkowicie rozładowanej baterii)

system C&U (Connect and Use it) - żadnych przycisków, przełączników - wystarczy podłączyć klip'a do telefonu i nacisnąć

Power ON w telefonie

klip posiada LED'y jakie znajdują się we wnętrzu obudowy - dzięki temu obserwujemy aktualny proces działania klipa

Jak to działa ?

1. Włącz telefon bez karty SIM

2. Podłącz klipa odpowiednim kablem z telefonem -CZERWONA dioda w klipie zacznie migac przez 2 sekundy (telefon

przejdzie w Mode Test)

3. Po 2 sekundach CZERWONA dioda zmieni kolor na ZIELONY - w tym momencie telefon jest odblokowywany i naprawiany

4. Po 5 sekundach łącznie (2 sekundy na wejście w Test Mode, 2 sekundy na naprawe + 1 sekunda na zakończenie operacji)

telefon automatycznie się włączy co będzie informować o zakończeniu całej operacji

        

Komplet zawiera:

Mitsubishi Unlocking Clip

2 kable połączeniowe do telefonów

instrukcja

gwarancja

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/mitsubishi-unlocking-clip-p457
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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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