
GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Kraków

mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334

www.gsm-support.net

Star Clip Nokia BB5 unlock

Star Clip BB5 Jest to w pełni przenośny klip odblokowujący do telefonów Nokia BB5.

Zdejmuje blokadę simlock z modeli NOKIA 6630, 6680, 6681, E60, E70, N91, N70, N90 z wersjami softu od rap3g v2.11 do

v2.2

- NIE MA KONIECZNOŚCI OTWIERANIA OBUDOWY TELEFONU

- BEZPIECZNA METODA ODBLOKOWANIA

- SZYBKA I BEZPROBLEMOWA OBSŁUGA

Nie wymaga korzystania z komputera PC (idealny przy dużych ilościach aparatów do odblokowania)

Nie wymaga użycia test pointa (zdejmowania obudowy telefonu)

W pełni updatowalny (bezpłatne aktualizacje przez internet)

Firma GSM-SUPPORT posiada bezpośrednią autoryzację od producenta na sprzedaż tego urządzenia.

Gniazda w urządzeniu:

- Gniazdo RJ45 do podpięcia kabla

- Gniazdo zasilania z baterii 9V

- Gniazdo mini usb do wgrywania aktualizacji poprzez kabel USB

Możliwości:

- Zdjęcie blokady simlock

- Backup certyfikatów podczas operacji odblokowania

- Przywracania certyfikatów gdy unlock nie powiedzie się

- Odblokowanie gdy błędny kod został wprowadzony 3 razy

Obsługiwane modele telefonów i wersje:

6630 RM1 - RAP3G v2.1

6680 RM36 - RAP3G v2.11

6681 RM57/58 - RAP3G v2.11

E60 RM49 - RAP3G v2.20

E70 RM10 - RAP3G v2.20

N70 RM84/99 - RAP3G v2.20

N90 RM42 - RAP3G V2.1

N91 RM43 - RAP3G v2.20

Zestaw zawiera

- 1 klip unlock BB5

- 1 kabel zasilający

- 1 kabel POP do tel. Nokia

Instrukcja odblokowania:

1 - Włacz telefon

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/star-clip-nokia-bb5-unlock-p1173


2 - Podłącz telefon do kabla

3 - Podłącz zasilanie 9V do klipa

4 - Wcisjnij przycisk UNLOCK

5 - Zielona dioda zacznie migać = telefon odblokowany

6 - Jeśli zacznie migać niebieska dioda = powtórz procedurę odblokowania lub model/wersja nie obsługiwana
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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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