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Adapter iPower dla MFC Dongle

Adapter iPower dla MFC Dongle to dodatkowe urządzenie niezbędne do odblokowania telefonów iPhone iOS 8.0.x - 8.1. Aby

korzystać z urządzenia wymagane jest otwarcie telefonu i podłączenie się do złącza baterii. Metoda odblokowania przy

wykorzystaniu adaptera iPower polega na wprowadzenie przez MFC Dongle jednego kodu a następnie automatycznego

restartu telefonu. Czas restartu uzależniony jest od modelu iPhona im nowszy tym ponowne uruchomienie nastąpi szybciej,

zazwyczaj czes ten wynosi ok 40 sekund. Maksymalny czas odblokowania telefonu kody od 0000 do 9999 to 111 godzin czyli

ok 4,6 dnia.

Informacje dodatkowe:

W przypadku kiedy na ekranie telefony wyświetlany jest komunikat "iPhone zablokowany pozostało 15 "minut", należy

odczekać co najmniej 15 minut zanim rozpoczniemy proces odblokowywania. Spowodowanie jest to faktem, że podczas

wyświetlania tego komunikatu, MFC Dongle może wprowadzić kolejny kod ale nawet jeśli będzie on poprawny iPhone nie

zostanie odblokowany.

Jeśli telefon wyświetli informacje "pozostało 23 miliony minut" oznacza to, że po wyjęciu baterii, telefon stracił poprawne

ustawienia czasu. Aby rozwiązać ten problem należy włożyć aktywną kartę SIM, co spowoduje ustawienie poprawnego czasu i

daty w telefonie oraz pojawienie się wiadomości z którymś z przedziałów czasowych tj.: 1,2,15,60 minut do odczekania,

przed rozpoczęciem procesu odblokowywania. Czasem zdarza się że wystarczy uruchomić ponownie telefon bez karty SIM aby

data i czas powróciły do poprawnych ustawień.

Jak używać?:

1. Otwórz urządzenie i rozłącz baterie a następnie podłącz odpowiedni adapter pasujący do gniazda baterii, a następnie

podepnij baterie do adaptera.

2. Podłącz zewnętrzne źródło zasilania do adaptera iPower (max zalecane zasilanie to 5V2A, wymagane minimum to 1A,

można również użyć 4V zasilania). Najlepiej do tego użyć dobrej jakości ładowarki.

3. Podłącz sensor światła do adaptera iPower (białe gniazdo) i zamocuj na ekranie telefonu.

4. Podłącz kabel ładujący 3 w 1 do złącza USB znajdującego się na iPower adapterze.

5. Podłącz odpowiednią końcówkę kabla 3 w 1 do telefonu (8 lub 30 pin).

6. Ustaw odpowiednie parametry w programie (dla tej opcji timingi są ustawione automatycznie).

7. Podłącz MFC Dongle do adaptera iPower.

8. Podłącz ładowarkę micro USB do adaptera iPower (maksymalnie 5 V 2A), W tym momencie diody na MFC Dongle powinny

zacząć migać i telefon automatycznie zostanie zasilony i uruchomiony, wtedy podłącz MFC Dongle do złącza OTG kabla USB 3

w 1. Nie należy podłączać MFC Dongle wcześniej niż po wykonaniu powyższych kroków.

Kiedy kod zostanie znaleziony telefon automatycznie zostanie wyłączony i MFC Dongle przestanie wysyłać kody, takie

rozwiązanie ma za zadanie nie doprowadzić do permanentnego zablokowania telefonu jeśli znaleziony kod jest niepoprawny.

Aby być pewnym, że mamy poprawny kod odłącz MFC Dongle od adaptera i podłącz do komputera i odczytaj kod, podłącz

ponownie zestaw i uruchom, jeśli MFC Dongle wprowadzi kod i się zatrzyma, możesz być pewny, że odnaleziony kod jest

poprawny. UWAGA! Podczas powyższego sprawdzenia nie zdejmuj sensora z ekranu telefonu. Rekomendujemy użyć taśmy do

przyklejenia sensora aby go nie poruszyć. Podczas wprowadzania kodu telefon wibruje i może to spowodować niepoprawny

odczyt z sensora, a co za tym idzie proces odblokowania może zakończyć się niepowodzeniem.
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UWAGA: kabel ładujący/OTG USB 3 w 1 nie znajduje się w podstawowym wyposażeniu, można zakupić go

osobno.
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.
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